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Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas terbitnya 
buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif 
Teori dan Praktik” yang ditulis oleh saudara Dr. A. Rahim, S.H., 
M.Hum. selaku Dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar. 
Memang program studi PPKn merupakan program studi termuda 
di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar karena 
baru didirikan pada tahun 2016. Namun demikian, sangat patut 
kita berbangga dan bersyukur karena dosennya telah mampu 
menghasilkan karya untuk memperkaya literasi di bidang hukum 
perjanjian. Dalam kesehariannya, penulis memang mengajarkan 
mata kuliah hukum. Salah satu di antaranya hukum perdata yang 
di dalamnya membahas tentang hukum perjanjian.

Buku yang ditulis oleh penulis ini menguraikan tentang 
hukum perjanjian yang merupakan bagian penting dari materi 
hukum perdata. Begitu pentingnya, dalam Sistem Hukum Perdata 
Nasional Indonesia, pembahasan terhadap hukum perjanjian telah 
mengalami kemajuan yang sangat cepat seiring dengan kemajuan 
teknologi dimana perbuatan hukum di dunia nyata tidak ada lagi 
bedanya dengan perbuatan hukum di dunia virtual. Oleh karena 
itu, kehadiran buku ini di tengah-tengah masyarakat khususnya 
di kalangan mahasiswa(i) yang memiliki konsentrasi mempelajari 
tentang hukum perdata akan sangat berharga untuk mengatasi 
kebutuhan mahasiswa dan masyarakat yang sedikit banyaknya 
pasti akan melakukan perjanjian di era digital saat ini. 

KATA SAMBUTAN
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Isi buku ini secara mendasar menguraikan secara 
komprehensif mengenai konsep perjanjian mulai dari hulu 
sampai hilir dilengkapi dengan beberapa contoh kasus yang 
terjadi di masyarakat. Spektrum buku ini pun sangat luas karena 
materinya disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah 
dipahami sehingga dapat dikonsumsi tidak hanya oleh kalangan 
mahasiswa(i) yang mengerti hukum melainkan juga mahasiswa 
pada umumnya dan masyarakat.

Sebagai pimpinan perguruan tinggi, saya menyambut 
baik kehadiran buku ini di samping menambah khasanah 
perbendaharaan dosen dan mahasiswa, juga menjadi wujud 
implementasi kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi. Sebagai 
dosen, penulis buku ini tentu memiliki keahlian di bidang hukum 
khususnya hukum perjanjian sehingga isi buku ini pun dapat 
dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Sangat bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

11 Januari 2022

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
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Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala Tuhan 
Semesta Alam atas segala Rahmat, Taufiq dan Hidayah yang 
dicurahkan kepada penulis, sehingga buku yang berjudul 
“Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik” 
ini selesai disusun. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi 
Besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, Nabi akhir 
zaman, menjadi contoh teladan yang terbaik karena akhlaknya 
yang mulia sehingga menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam.

Isi buku ini disari dari hasil penelitian ilmiah, sehingga 
seluruh masalah yang dibahas di dalamnya juga dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, buku ini 
dapat dijadikan sebagai referensi oleh berbagai pihak, seperti para 
peneliti, dosen, mahasiswa(i), atau kalangan yang belajar hukum.

Di era yang bermanifestasikan kecepatan teknologi dan 
informasi, aktivitas perjanjian sangat dekat jaraknya dengan 
kita. Saat ini, perjanjian tidak lagi dapat dimaknai dapat 
dilakukan secara fisik, namun juga dapat diselenggarakan secara 
elektronik. Hal demikian tentunya sangat membantu aktifitas 
perekonomian masyarakat. Namun, apabila aktivitas perjanjian 
yang jaraknya sangat dekat tersebut tidak dibarengi dengan 
pengetahuan yang baik tentang syarat sahnya suatu perjanjian 
maupun berbagai modus operandi yang melatarbelakangi 
perjanjian sehingga dilaksanakan secara tidak adil, tentunya 
dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian. 
Ini yang harus dihindari dan dicegah.

KATA PENGANTAR
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Selain itu, buku ini memang mendasari hakikat kebenaran 
hanyalah milik Allah SWT sehingga dalam pembahasannya 
sedikit banyaknya melihat konsep perjanjian dari perspektif 
hukum islam. Tidak hanya itu, untuk melengkapi pembahasan 
teoritik, penulis juga menarasikan beberapa kasus konkret 
yang berkaitan dengan perjanjian sehingga para pembaca dapat 
memiliki pemahaman yang komprehensif tentang aktivitas 
perjanjian di Indonesia. Lagi-lagi, harapannya agar masyarakat 
dapat lebih mengenal hukum perjanjian sehingga terhindar 
dari kerugian akibat perjanjian yang dilakukan secara melawan 
hukum.

Sebagai karya ilmiah, sangat disadari bahwa disana-sini 
masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang bersifat konstruktif dari para pembaca guna melengkapi 
kekurangan isi buku ini akan diterima dengan senang hati.

Buku ini terbit tentu atas bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak, terutama dukungan materil maupun non-
materil serta doa dari istri dan anak-anak tercinta. Terima kasih 
pula kepada pihak penerbit yang telah menerbitkan buku ini, 
sehingga dapat dibaca oleh khalayak.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat menambah 
khasanah perbendaharaan ilmu pengetahuan hukum pada 
khususnya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi para 
pembacanya. Amin Ya Rabbiulalamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

11 Januari 2022

Penulis

Dr. A. Rahim, S.H., M.Hum.



Buku ini saya persembahkan kepada keluarga tercinta:

1. Januhari Guwi, S.Pd., S.H., M.M., M.H. (istri);
2. Achmad Ranuwirawan Rahim, S.Si., M.M. (anak);
3. Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. (anak);
4. Arkanul Pascahyati Rahim, S.H., M.H. (anak);
5. Muh. Aman Hijrah Akbar Rahim, S.H. (anak).

yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan 
sehingga hidup ini menjadi bermakna dan bermanfaat.

- Dr. A. Rahim, S.H., M.Hum. -

“Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat 
bagi orang lain.”

- Hadits Nabi Muhammad SAW -
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Membicarakan perjanjian sebagai salah satu aktivitas 
manusia dalam hidup bermasyarakat memang tidak akan pernah 
ada habisnya. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak seorangpun 
yang dapat melepaskan diri dari aspek yang satu ini. Mulai dari 
seorang manusia lahir sampai dengan meninggal dunia. Hal 
tersebut dapat dilihat ketika semua manusia sebelum diciptakan 
mengucapkan “saya berjanji tiada Tuhan selain Allah SWT dan 
Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT”. Perjanjian 
antara manusia dengan Tuhannya tersebut merupakan bukti 
perjanjian yang sesungguhnya. Selanjutnya, pada saat seorang 
anak lahir tentunya melalui suatu perjanjian antara orang tua 
dan dokter atau bidan yang membuat perjanjian agar anak dapat 
lahir dengan sehat dan baik. Orang tua berkewajiban membayar 
jasa dokter atau bidang dan sebaliknya dokter atau bidan 
berkewajiban untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan. 
Berlanjut ketika sekolah, orang tua melakukan perjanjian 
dengan pihak sekolah agar anaknya dapat bersekolah dengan 
baik. Begitupun ketika seorang anak yang sudah dewasa hendak 
berumah tangga pun melakukan perjanjian dengan pasangannya 
untuk membina rumah tangga. Di bidang sosial, ekonomi, 
dan hukum pun terdapat perbuatan perjanjian yang sedikit 
banyaknya dilakukan oleh setiap orang. Hampir semua aspek 
kehidupan tidak lepas dari perjanjian sebagai konsekuensi 
manusia sebagai makhluk sosial.

Perjanjian selalu melibatkan minimal 2 (dua) atau lebih 
orang atau badan hukum yang terlibat di dalamnya. Perjanjian 
merupakan salah satu konsep yang di dalamnya mengandung 

BAB I
PENDAHULUAN
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makna yang sangat luas dan hakiki. Dikatakan mengandung 
makna yang hakiki karena keberadaannya menyangkut 
ucapan berupa kata-kata yang memiliki konsekuensi langsung 
maupun tidak langsung bagi yang mengucapkannya. Dikatakan 
mengandung makna yang luas karena begitu janji tersebut 
diucapkan oleh seseorang dan melibatkan orang atau pihak lain 
maka pertanggung jawabannya menjadi luas. Karena sadar atau 
tidak sadar secara otomatis juga dicatat juga oleh Tuhan melalui 
para malaikatnya sebagai sesuatu yang wajib ditunaikan. Itulah 
sebabnya kita diingatkan untuk tidak dengan mudah apalagi 
dengan cara main-main mengumbar janji, baik janji itu ditujukan 
kepada diri sendiri apatah lagi melibatkan orang atau pihak lain. 

Masalah perjanjian sengaja diangkat karena penulis 
melihat aktivitas perjanjian telah bermutasi dalam berbagai 
bentuk dan tipe pada era 4.0. yang bermanifestasikan teknologi, 
kecepatan dan ketepatan. Dalam dunia bisnis sangat berkembang 
begitu pesat dan sepertinya tidak bisa diikuti dengan kemampuan 
pengetahuan sederhana atau biasa-biasa saja karena begitu 
cepat dan kompleksnya merambah semua segi-segi kehidupan. 
Kelihatannya dari waktu ke waktu berkembang bergeliat secara 
komprehensif dan bahkan sulit dikendalikan karena mengikuti 
dinamika sosial terutama terlihat pada bidang-bidang tertentu. 
Salah satu sektor yang tren adalah di bidang dunia usaha. 
Bidang ini mengalami perkembangan yang begitu pesat dan 
percaya atau tidak percaya hampir semua sektor kehidupan 
telah dimasuki oleh unsur-unsur komersil. Terlihat saat ini 
kita selalu dimanjakan oleh instrumen-instrumen digital yang 
memuat perjanjian-perjanjian melalui sarana android ataupun 
smartphone. Sekali klik atau centang biru maka perjanjian 
dapat dilakukan dan membawa konsekuensi hukum bagi kedua 
belah pihak. Ini membuktikan perjanjian tidak hanya dilakukan 
dalam ruang fisik dimana para pihak bertemu namun dapat juga 
dilakukan secara virtual.

Selain itu, pada masa pandemi Corona Virus 2019 
(Covid-19) yang melanda hampir semua negara di dunia, 
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masalah perjanjian pun ikut menjadi perbincangan. Betapa 
tidak, Covid-19 tanpa pamrih mengganggu aktivitas ekonomi 
dan bisnis dalam suatu negara maupun perusahaan. Banyak 
tenaga kerja yang telah melakukan perjanjian kerja dengan 
perusahaan yang kemudian diberhentikan dengan dalih agar 
perusahaan tetap berjalan. Belum lagi angsuran-angsuran 
yang kemudian menjadi macet karena para debitur tidak dapat 
membayar disebabkan diberhentikan dari pekerjaan. Semuanya 
berdalih tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati 
karena adanya masa kahar, yakni pandemi Covid-19 sebagai 
bencana non-alam. 

Memperhatikan realitas sosial tersebut maka buku 
ini dihadirkan dengan harapan mampu menjawab beberapa 
permasalahan yang terjadi di masyarakat dan menjadi 
pengetahuan dasar bagi masyarakat tentang konsep perjanjian 
di Indonesia dan perkembangannya pada situasi saat ini. 
Buku ini merupakan hasil kontemplasi penulis yang secara 
khusus membahas tentang masalah hukum perjanjian dengan 
pendekatan yang bersifat mendasar baik pengertian dan sumber 
perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, bentuk-bentuk 
perjanjian, jenis-jenis perjanjian, asas-asas hukum perjanjian 
itu sendiri, bukan asas-asas dalam pengertian-pengertian biasa, 
tetapi asas-asas dalam arti mendasar sebagai sumber lahirnya 
perjanjian.1 Melengkapi isi buku ini diuraikan pula beberapa 
teori yang ada kainnya dengan hukum perjanjian, seperti teori 
tentang tujuan hukum dan teori perjanjian yang dikemukakan 
oleh beberapa ahli, serta analisis perjanjian pada masa pandemi 
Covid-19.

1Meminjam istilah Satjipto Rahardjo: jantung, roh, jantung atau rohnya 
norma atau peraturan perundang-undangan.
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Sebagai pemahaman awal dalam memaknai konsep 
perjanjian, pada bagian awal ini, penulis akan menjelaskan secara 
mendasar mengenai perjanjian, asal dasarnya perjanjian, apa itu 
perjanjian, mengapa perjanjian, tanggung jawab perjanjian, dan 
tujuan perjanjian.

A. Asal Mula Perjanjian
Menjelaskan beberapa hal tersebut di atas sangat 

penting, karena keberadaan manusia di muka bumi inipun 
(seperti sekilas disinggung di atas) pada hakikatnya 
disebabkan karena adanya suatu perjanjian, yaitu perjanjian 
antara Tuhan Sang Pencipta (dalam hal ini Allah SWT) 
dengan salah satu makhluk ciptaan-Nya yang pertama, 
yaitu manusia (dalam hal ini Nabi Adam AS, beserta anak 
keturunannya). Isi perjanjian itu berupa pernyataan 
langsung yang berisi kata sepakat (kesepakatan) antara 
2 (dua) pihak, yakni di satu pihak adalah Allah SWT yang 
hendak menciptakan manusia, dan di pihak lainnya adalah 
manusia yang setuju menerima untuk diciptakan. Dalam hal 
ini, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-A’raf Ayat 172:2

2Terjemahan Q.S. Al-A’raf ayat 172: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu 
mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka 
dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), 
“Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), 
kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak 
mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.”

BAB II
HAKIKAT PERJANJIAN
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َتُهْم يَّ َدَم ِمْن ُظُهْوِرِهْم ُذّرِ
ٰ
َك ِمْنۢ َبِنْيٓ ا  َربُّ

َ
َخذ

َ
 َوِاْذ ا
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ِفِلْيَنۙ ١٧٢
ٰ
ا غ

َ
ا َعْن ٰهذ نَّ

ُ
ِقٰيَمِة ِانَّا ك

ْ
ْوا َيْوَم ال

ُ
ْول

ُ
 َتق

ْ
ن

َ
ۛا

Ketentuan Q.S. Al-A’raf Ayat 1723 di atas dengan 
jelas menerangkan bahwa ketika seorang anak manusia 
sebagai anak cucu Adam AS hendak diciptakan, yaitu 
sebelum roh ditiupkan ke dalam tubuh manusia (masih 
dalam bentuk janin), terjadi dialog antara Allah SWT Sang 
Khaliq (pencipta) dengan rukh (dibaca juga: roh). Dalam hal 
ini, perjanjian tersebut dapat dimaknai pada dua kalimat 
dalam ayat tersebut. Pertama, “Bukankah Aku ini Tuhanmu?”, 
dimana kalimat ini mengandung makna sebagai penegasan 
pernyataan Allah SWT atas diri-Nya bahwa Dialah Allah 
SWT Tuhan Yang Mahaesa, satu-satunya Tuhan yang harus 
disembah, karena Dialah yang menciptakan seluruh alam 
semesta beserta seluruh isinya termasuk makhluk manusia. 
Kedua, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.”, dimana 
kalimat ini mengandung makna sebagai pernyataan dari 
jawaban rukh yang membenarkan ke-Esaan Allah SWT. Lebih 
lanjut, Q.S. Al-A’raf Ayat 172 pada hakikatnya adalah kalimat 
tauhid yang diucapkan seorang hamba langsung di hadapan 
Tuhannya. Atau dengan istilah lain merupakan penerimaan 
(yaitu rukh sebagai sumber inti kehidupan) yang diberikan 
oleh Allah SWT. Jadi, pada saat itu sesungguhnya terjadi ijab 
(penyerahan, pemberian, dalam hal ini: rukh kehidupan) 
yang diterima (qabul) oleh sang hamba, untuk kemudian 
digunakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan hukum 
atau syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan 
dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Setelah dialog itu berlangsung maka ditiupkanlah ruh 
ke dalam janin si wulan dan menjadilah janin itu seketika itu 

3Penggalan atau potongan dari Q.S. Al-A’raf ayat 172 menceritakan tentang 
pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian manusia dengan Allah 
SWT.
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pula sebagai manusia, yakni manusia yang terdiri dari jasmani 
dan rukhani. Bersamaan dengan itu ditetapkan pula 5 (lima) 
hal pokok yang akan berlaku bagi seorang manusia si wulan 
tadi, yakni agama, umur, rezeki, jodoh, dan takdir. Kelima hal 
itu merupakan hak dan sekaligus di dalamnya mengandung 
kewajiban yang harus ditunaikan dengan taat selama berada 
di dunia ini. Karena pada suatu saat yang pasti nanti, yaitu 
ketika rukh si wulan dipanggil menghadap ke pengadilan 
Illahirrobby yang maha tinggi dan maha adil, maka kelima 
hal itu (agama, umur, rezeki, jodoh, dan takdir) akan dimintai 
pertanggung jawabannya, yakni bagaimana difungsikan atau 
dipergunakan selama hidup di dunia. Jadi, sesungguhnya 
kehidupan dan kehadiran manusia di atas dunia ini terjadi 
karena adanya perjanjian yang telah disepakati yang 
dilakukan oleh setiap orang (manusia) dengan Allah SWT. 

Isi perjanjian itu sangat jelas, kuat, dan mendasar 
mengikat setiap orang. Bahkan tidak dapat dibatalkan dan 
dicabut secara sepihak oleh setiap orang (manusia) yang 
telah lahir ini meski dengan alasan dan kondisi apapun 
seperti halnya membatalkan perjanjian yang dibuat oleh 
manusia dengan sesama manusia di dunia ini. Ketika 
seorang manusia bersedia dihidupkan ke dunia ini karena ia 
mengakui ke-Esaan Allah SWT sebagai Tuhannya, menerima 
dan bersedia melaksanakan kewajiban sebagai hamba 
(ciptaan), dan sebaliknya ia mempunyai hak memperoleh 
dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang telah 
disiapkan di atas dunia ini, maka sesungguhnya manusia 
telah berjanji menerima tanggung jawab yang suci untuk 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya. 

Kelima hal yang disebutkan di atas (agama, umur, 
rezeki, jodoh, dan takdir), menjadi aspek-aspek yang sangat 
prinsip untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-
sebaiknya sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT yang 
telah disyariatkan dan digariskan dalam Al-Qur’anul Karim 
dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman 
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pengelolaan dan pelaksanaannya. Di dalam kehidupan 
manusia di dunia, kelima aspek tersebut di atas pada 
dasarnya merupakan aspek-aspek esensial yang harus 
diperhatikan dalam kerangka mencari dan mengisi bekal 
hidup yang akan di pertanggungjawabkan sekaligus sebagai 
pahala atas pengabdian manusia kepada sang penciptanya.

Uraian di atas mengingatkan dan menegaskan kepada 
setiap orang (manusia) bahwa betapa pentingnya masalah 
janji. Janji itu akan ditagih (ditanyakan) oleh Allah SWT. 
Tagihan atau janji itu berupa pertanggungjawaban terhadap 
hak dan kewajiban sebagai manusia selama hidup di muka 
bumi ini. Allah SWT memberikan peringatan keras kepada 
orang-orang yang mengingkari janji, sebagaimana firman-
Nya dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 27:4

َمٓا  
َ

َطُعْون
ْ
َوَيق ِمْيَثاِقٖهۖ  َبْعِد  ِمْنۢ   ِ

ّٰ
 َعْهَد الل

َ
ُضْون

ُ
َيْنق ِذيَْن 

َّ
 ال

ٰۤىَِٕك ُهُم ول
ُ
ْرِضۗ ا

َ
ا

ْ
 ِفى ال

َ
ِسُدْون

ْ
 َوُيف

َ
ْوَصل  يُّ

ْ
ن

َ
ُ ِبٖهٓ ا ّٰ

َمَر الل
َ
 ا

٢٧ 
َ

ِسُرْون خٰ
ْ
ال

Ketentuan Q.S. Al-Baqarah Ayat 27 di atas terkandung 
setidaknya 4 (empat) ciri orang yang merugi dalam 
pandangan Allah SWT, yaitu:

1. Orang yang melanggar perjanjiannya dengan Allah SWT;
2. Padahal perjanjian itu sudah teguh (disepakati);
3. Memutuskan (menghentikan) janji yang menjadi 

kewajibannya; dan
4. Memutuskan janji dan kemudian tidak memenuhi 

kewajiban termasuk perbuatan merusak di muka bumi, 
yaitu memutus silaturahim dengan sesama manusia.

Di samping itu, ayat tersebut juga menegaskan 
bahwa secara tegas Allah SWT mengingatkan kepada 

4Terjemahan Q.S. Al-Baqarah Ayat 27: (yaitu) orang-orang yang melanggar 
perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang 
diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. 
Mereka itulah orang-orang yang rugi.
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manusia bahwa janji itu harus dipatuhi dan ditunaikan atau 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena pada suatu saat 
nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah 
SWT. Dalam ayat di atas juga mengategorikan orang-orang 
yang suka mengingkari janji sebagai golongan orang-orang 
yang membuat kerusakan di muka bumi. Begitu pentingnya 
janji dalam pandangan Allah SWT, sehingga terdapat 
beberapa surah dan ayat dalam Al-Qur’anul Karim yang 
mengemukakan tentang pentingnya masalah perjanjian. 

Perjanjian itu dalam konteksnya selain hubungannya 
dengan Allah SWT seperti dikemukakan di atas, juga 
terutama dalam hubungannya dengan orang lain dalam 
membangun relasi yang menimbulkan akibat (hukum) bagi 
para pihak yang bersangkutan. Mengapa janji itu penting? 
karena di dalamnya ada sesuatu yang sangat penting, yaitu 
pengakuan. Pengakuan untuk melakukan atau berbuat 
sesuatu dan untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu. Isi 
pengakuan itu terkandung hak dan kewajiban. Dan karena 
telah mengakui dan bersaksi, maka isi pengakuan berupa 
hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Dalam hal ini, terdapat beberapa firman-Nya dalam 
Al-Qur’anul Karim, di antaranya Q.S. Ali ‘Imran Ayat 76:5

ِقْيَن ٧٦
َّ
ُمت

ْ
بُّ ال حِ

ُ
َ ي ّٰ

 الل
َّ

ِان
َ
ى ِبَعْهِدٖه َواتَّٰقى ف

ٰ
ْوف

َ
ى َمْن ا

ٰ
َبل

Penggalan Q.S. Al-Ma’idah Ayat 1:6

ْوِدۗ... ١
ُ
ُعق

ْ
ِبال ْوا 

ُ
ْوف

َ
ا َمُنْوٓا 

ٰ
ا ِذيَْن 

َّ
يَُّها ال

َ
يٰٓا

Memperhatikan ayat-ayat Al-Qur’an di atas, jelas 
bahwa Allah SWT menetapkan janji sebagai suatu perintah 
yang harus ditepati dan dilaksanakan. 

5Terjemahan Ali ‘Imran Ayat 76: Sebenarnya barangsiapa menepati janji 
dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

6Terjemahan penggalan Q.S. Al-Ma’idah Ayat 1: Wahai orang-orang yang 
beriman! Penuhilah janji-janji.
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Dalam agama lain selain Islam, dikenal pula 
istilah perjanjian dalam kitab-kitab yang diyakini mereka 
bersumber dari Tuhan sebagaimana kitab yang berlaku 
bagi agama Nasrani yang disebut Injil. Dikenal pula Kitab 
Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru yang bersumber 
dari Injil. Di dalam kedua kitab itu berisi tentang firman-
firman Tuhan yang dipercayai dan diyakini oleh penganut 
agama Nasrani sebagai pedoman atau petunjuk dalam 
menjalankan agama mereka. 

Begitu pula dalam agama Yahudi mengenal istilah 
perjanjian yang dimuat dalam kitab Taurat dan Zabur sebagai 
kitab yang dijadikan pedoman hidup bagi penganutnya. Oleh 
karena itu, membicarakan masalah perjanjian pada hakikatnya 
menjadi persoalan yang berlaku umum-universal karena 
menjadi bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dari 
aktivitas hidup setiap orang dalam menjalani hidup di dunia. 
Demikian pula dalam realitas kehidupan manusia di dunia ini, 
terutama di dalam membangun relasi dengan sesama individu, 
individu dengan kelompoknya, kelompok dengan kelompok. 
Apatah lagi dalam kaitannya dengan aspek-aspek komersil atau 
dunia bisnis justru hal ini menjadi sangatlah penting. Di era 
seperti sekarang ini, aktivitas manusia terutama dalam dunia 
dagang atau bisnis serba digital, sehingga dimanapun dan 
kapanpun orang dapat dengan mudah dan praktis membuat 
perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak bisnis dan sangat 
menguntungkan tanpa harus bertemu langsung secara fisik, 
cukup melalui fasilitas elektronik (internet, email, dll). Bahkan 
di era digital ini pebisnis melakukan perjanjian atau kontrak-
kontrak dagang menggunakan fasilitas teknologi seperti 
tersebut, dunia bisnis (komersil) menjadi sangat cepat, efektif, 
dan efisien.

B. Konsep Umum tentang Perjanjian
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa suatu 

perjanjian selalu melibatkan 2 (dua) atau lebih orang yang 
mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan 
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sesuatu yang selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban 
di antara kedua pihak tersebut yang harus ditunaikan secara 
timbal balik. Jika dalam pelaksanaannya ada di antara salah 
satu pihak yang ingkar janji (wanprestasi) maka pihak yang 
lainnya yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan prestasi 
seperti yang diperjanjikan. Allah SWT sangat benci terhadap 
orang-orang yang selalu ingkar janji baik kepada sesamanya 
manusia lebih-lebih janjinya kepada Tuhannya, bahkan janji 
terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, persoalan janji, bukan 
hanya menyangkut urusan para pihak yang mengikatkan diri 
dalam perjanjian tersebut di dunia ini, tetapi juga membawa 
konsekuensi berupa pertanggungjawabannya di hadapan 
Tuhan Yang Maha Esa di hari kemudian.

Terbentuknya suatu negarapun, banyak ahli yang 
mengatakan bahwa suatu negara lahir atau terbentuk karena 
adanya perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat secara 
bersama oleh orang-orang dalam kelompoknya dengan tujuan 
untuk hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Mereka 
merasa senasib sepenanggungan sehingga mereka membuat 
perjanjian yang berisi kesepakatan secara bersama. Salah 
satu teori yang menyatakan bahwa lahirnya suatu negara 
karena adanya perjanjian adalah teori perjanjian masyarakat 
(contract sosial) yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. 
Dalam hal ini, Rousseau mengatakan bahwa:7

“Negara (masyarakat, gemeinschaft) terbentuk 
karena adanya perjanjian dari tiap-tiap orang 
untuk melepaskan dan menyerahkan semua 
haknya kepada kesatuannya, yaitu masyarakat.”

Masyarakat inilah yang memiliki kemauan umum, 
yaitu suatu kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang 
tidak dapat dilepaskan. Oleh karena itulah kekuasaan 
yang tertinggi tadi, atau kedaulatan, disebut kedaulatan 
rakyat. Jadi dengan perjanjian masyarakat telah diciptakan 
negara. Apabila pendapat tersebut ditelaah lebih mendalam, 

7Soehino. (1986). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, hlm. 119.
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terkandung beberapa pengertian di dalamnya, yaitu:

1. Ketika orang-orang menyerahkan haknya kepada 
kesatuannya, yaitu masyarakat maka masyarakat 
sebagai kesatuan orang-orang itu wajib melaksanakan 
hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena hak 
yang diserahkan tadi menjadi kewajiban masyarakat 
yang harus dilaksanakan sesuai dengan keinginan 
orang-orang yang menyerahkan haknya itu.

2. Masyarakat yang merupakan kumpulan orang-orang 
yang memiliki kepentingan yang sama itu memiliki 
kekuasaan umum dan tertinggi yang disebut kedaulatan. 
Sebagai pemegang kedaulatan maka ia mempunyai 
kewajiban untuk melaksanakan kedaulatan tersebut 
demi memenuhi harapan orang-orang sebagai anggota 
masyarakat di dalamnya dan dengan itu mereka memiliki 
hak untuk pemenuhan kewajiban dari pemegang 
kedaulatan tadi.

Dari penjelasan di atas, jelas terkandung adanya hak 
dan kewajiban secara bertimbal balik, yaitu orang-orang 
sebagai anggota masyarakat berhak untuk pemenuhan hak-
haknya, sebaliknya masyarakat (kesatuan) sebagai pemegang 
kedaulatan tadi berkewajiban untuk memenuhinya. Jadi, 
di sini ada kesepakatan antara orang-orang tadi dengan 
masyarakatnya (kesatuannya) untuk melaksanakan hak dan 
kewajiban masing-masing secara timbal balik.

Kenyataan seperti digambarkan di atas, tampak 
sekali fenomenanya dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Dimana masalah janji merupakan 
bagian yang tidak dapat dilepaskan dari proses interaksi 
sosial dalam kehidupan manusia sehari-hari. Terutama 
dalam melakukan hubungan-hubungan sosial dan ekonomi 
dengan orang lainnya secara bertimbal balik. Di dalam 
kelompok-kelompok sosial baik yang besar maupun yang 
kecil selalu melahirkan hubungan-hubungan yang darinya 
kemudian timbul hak dan kewajiban. Disadari atau tidak, 
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hak dan kewajiban itu selanjutnya mengikat dirinya masing-
masing sebagai para pihak dengan masyarakatnya, dan 
secara tidak disadari pula terjadi kesepakatan-kesepakatan 
yang mengikat di antara orang-orang tersebut dengan 
masyarakat, begitu pula sebaliknya, masyarakat itu sendiri 
dengan orang-orang sebagai warganya. Dalam kaitan ini, 
Abrar Saleng mengatakan bahwa:8

“Dalam perjanjian masyarakat itu pada 
hakikatnya yang dilepas oleh setiap individu 
dan diserahkan kepada kesatuannya itu hanya 
sebagian dari kekuasaan, bukan kedaulatannya, 
namun kekuasaan Negara itu bukanlah kekuasaan 
tanpa batas (postestas legibus omnibus solute).”

Artinya, bahwa kekuasaan masyarakat yang 
diserahkan kepada negara itu menjadi kewajiban negara 
untuk dilaksanakan karena menjadi hak bagi masyarakat 
negara yang bersangkutan. Hal ini mengandung makna 
bahwa sebagai suatu perjanjian selalu ada 2 (dua) atau lebih 
pihak (individu dan kesatuannya) yang saling memberi dan 
menerima yang disebut hak dan kewajiban atau prestasi 
yang harus ditunaikan oleh para pihak.

Lebih lanjut, Hans Kelsen menguraikan secara 
panjang lebar mengenai sebab lahirnya negara, yang pada 
intinya mengatakan bahwa:9

“Negara sebagai organisasi sosial dan sebagai 
organisasi politik lahir karena adanya kehendak 
kolektif (bersama) atau adanya kepentingan 
kolektif atau kesadaran kolektif untuk membentuk 
kesatuan tatanan hidup yang disebut negara. 
Kehendak atau kepentingan atau kesadaran 
kolektif itu timbul dari dalam diri (jiwa) individu-
individu sebagai kesadaran moral untuk saling 
membantu guna mencapai kesejahteraan 
bersama.”

8Abrar Saleng. (2004). Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press, hlm. 8.
9Hans Kelsen. (2006). Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Terj. oleh 

Raisul Muttaqien). Bandung: Nusamedia & Nuansa, hlm. 265-266.
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Kesadaran kolektif yang dimaksud Kelsen tersebut 
timbul dari jiwa individu-individu yang dalam untuk 
secara kolektif sepakat (kesepakatan kolektif) untuk 
tinggal bersama, hidup bersama, mengurus kepentingan 
bersama. Seperti diketahui bahwa kata sepakat itu adalah 
merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam 
realitasnya tampak bahwa penyelenggaraan urusan negara 
lebih ditujukan kepada upaya pemenuhan kebutuhan hidup 
rakyat sebagaimana secara tersirat merupakan kontrak 
yang berlaku secara diam-diam bagi penyelenggara negara 
di satu pihak dan rakyat di pihak lainnya, bahwa tanpa 
harus dinyatakan secara langsung oleh setiap aparatur 
negara maka janji untuk mengemban amanat rakyat untuk 
tidak menyalahgunakan kepercayaan melalui jabatan 
yang ada padanya telah melekat secara otomatis. Menurut 
Kelsen bahwa negara terbentuk karena adanya kepentingan 
bersama yang lahir dari kesadaran bersama yang di 
dalamnya terkandung dan tersirat kesepakatan di antara 
individu untuk membentuk kehidupan bersama yang diikat 
oleh kesepakatan bersama. Jadi, bersumber dari adanya 
kepentingan bersama, kesadaran kolektif itu.

Di bidang hukum perkawinanpun, disyaratkan 
bahwa suatu pernikahan harus diikat oleh suatu perjanjian, 
yaitu harus ada kesepakatan di antara seorang laki-laki 
dan seorang perempuan yang menjadi bakal calon suami 
dan istri yang dibuktikan dalam bentuk ijab dan qabul. Isi 
ijab-qabul ini adalah hak di satu pihak dan kewajiban pada 
pihak lainnya yang berlaku secara timbal balik di antara 
suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga, anggota 
rumah tanggapun memiliki hak dan kewajiban satu sama 
lain secara bertimbal balik. Masing-masing anggota rumah 
tangga baik secara sendiri-maupun secara bersama-sana 
terikat oleh hak dan kewajiban yang harus ditunaikan 
dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu harus dilakukan 
sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku 
dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Norma-norma dan 
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nilai-nilai dalam masyarakat tadi, kemudian menjadi asas-
asas penting dalam membangun hubungan-hubungan 
antar sesama individu dalam komunitas tertentu, seperti 
hubungan hukum di antara sesama anggota masyarakat 
dalam berbagai aspeknya.

Dari beberapa pemahaman umum terhadap perjanjian 
di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian bermula ketika 
Allah SWT melakukan perjanjian dengan manusia dalam 
bentuk roh. Perjanjian terjadi ketika terdapat 2 (dua) orang 
atau lebih yang ingin melakukan suatu kesepakatan dan 
dalam kesepakatan tersebut terdapat hak dan kewajiban 
para pihak. Perjanjian pun dilakukan berdasarkan norma 
dan nilai yang hidup di masyarakat. Pelanggaran terhadap 
kesepakatan dalam perjanjian membawa akibat pihak 
yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian maupun 
pelaksanaan kesepakatan yang telah disepakati. Lebih 
jauh lagi, perjanjian merupakan perbuatan yang tercatat 
oleh para malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban 
secara pasti suatu saat apabila melanggar janji.
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A. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian
Di dalam kepustakaan hukum di Indonesia, 

penggunaan istilah perjanjian di samping disamakan 
dengan istilah kontrak seperti telah diuraikan di atas, 
sering pula disamakan dengan istilah perikatan. Dalam 
bahasa Belanda, perjanjian disebut ‘overeenkomst’ dan 
dibedakan dengan perikatan (verbintenis). Menurut 
R. Subekti, bahwa penggunaan istilah perikatan untuk 
verbintenis dan persetujuan untuk overeenkomst.10 
Menurut Salim, bahwa istilah perjanjian merupakan 
terjemahan dari kata overeenkomst (Belanda) atau 
contract (Inggris).11 Menurut Ernst Utrecht, bahwa 
penggunaan istilah perutangan untuk verbintenis dan 
perjanjian untuk overeenkomst.12 Menurut Achmad 
Ichsan, bahwa penggunaan istilah perjanjian untuk 
verbintenis dan persetujuan untuk overeenkomst.13 
Adapun menurut R. Setiawan, bahwa secara terminologi, 
verbintenis berasal dari kata kerja verbinden yang 
artinya mengikat.14 Dengan demikian, verbintenis 
menunjuk kepada adanya ‘ikatan’ atau ‘hubungan’, 

10R. Subekti. (2002). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 179.
11Salim H. S. (2001). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar 

Grafika, hlm. 160.
12Lihat Titik Triwulan Tutik. (2008). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum 

Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 197.
13Ibid.
14R. Setiawan. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Jakarta: Putra 

Abardin, hlm. 1-2.
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sebagaimana berdasarkan definisi verbintenis sebagai 
suatu hubungan hukum.

Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas 
sejalan dengan rumusan Pasal 1233 Peraturan Kolonial, 
Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk 
Wetboek voor Indonesie (BW)/Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), 
yang mengatur bahwa “Perikatan, lahir karena suatu 
persetujuan atau karena undang-undang”. Ketentuan 
Pasal 1233 KUHPerdata tersebut, bertujuan untuk 
memberikan pemahaman kepada kita bahwa suatu 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan melahirkan 
perikatan antara 2 (dua) pihak atau lebih. Dalam hal ini, 
berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan 
dimana satu orang atau lebih mengikatkan 
diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa di luar 
perjanjian dan karena hal-hal yang ditetapkan oleh 
undang-undang tidak ada perikatan. Lebih lanjut, 
dengan mencermati rumusan Pasal 1313 KUHPerdata 
tersebut, jelas bahwa suatu perjanjian barulah terjadi, 
apabila terdapat dua pihak atau lebih yang bersetuju 
atau bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan 
perjanjian. Persetujuan atau kesepakatan yang diadakan 
tersebut dimaksudkan untuk menyatakan kehendak 
masing-masing pihak yang kemudian dari padanya 
menimbulkan akibat hukum dan mengikat para pihak 
yang mengadakan perjanjian tersebut. Isi persetujuan 
yang menjadi sumber sekaligus menjadi sarana pengikat 
itu berupa janji-janji para pihak secara bertimbal balik 
yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau yang 
diucapkan secara lisan. Isi janji-janji yang tertulis atau 
lisan itu pada satu pihak menjadi hak dan pada sisi pihak 
lainnya menjadi kewajiban. Begitu kuatnya perjanjian 
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yang dibuat oleh para pihak tersebut, sehingga 
berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai 
dengan undang-undang berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat 
ditarik kembali selain dengan kesepakatan 
kedua belah pihak, atau karena alasan-
alasan yang ditentukan oleh undang-undang. 
Persetujuan harus dilaksanakan dengan 
itikad baik.”

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menjadi 
salah satu sumber lahirnya perjanjian sebagaimana 
diuraikan di atas, mengandung makna bahwa suatu 
perjanjian melahirkan kewajiban atau prestasi dari 
1 (satu) atau lebih pihak (orang) kepada satu atau 
lebih pihak (orang) lainnya yang berhak atas prestasi 
tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi 
hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada 
dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib 
berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak 
yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-
masing pihak tersebut dapat terdiri dari 1 (satu) atau 
lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu 
hukum, pihak tersebut dapat terdiri dari 1 (satu) atau 
lebih badan hukum.

Pengertian perjanjian yang termaktub dalam 
Pasal 1313 KUHPerdata tersebut mendapat banyak 
kritikan dengan alasan bahwa rumusannya mengandung 
banyak kelemahan. Menurut Abdulkadir Muhammad, 
bahwa rumusan pasal tersebut mengandung hal-hal 
yang tidak jelas, di antaranya:15

a. Hanya menyebut satu pihak saja;
b. Kata perbuatan juga mencakup tanpa konsensus;

15Abdulkadir Muhammad. (1993). Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, hlm. 78.
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c. Pengertian perjanjian terlalu luas karena mencakup 
juga janji kawin yang diatur dalam lapangan 
hukum kekeluargaan, padahal yang dimaksud 
adalah debitur dan kreditur dalam lapangan harta 
kekayaan; dan

d. Tanpa menyebut tujuan.

Melihat kelemahan-kelemahan tersebut, 
Abdulkadir kemudian mendefinisikan perjanjian, 
bahwa:16

“Sebagai suatu persetujuan dengan mana 
dua orang atau lebih saling mengikatkan 
diri untuk melaksanakan suatu hal dalam 
lapangan harta kekayaan.”

Pada bagian lain, Abdulkadir mengatakan bahwa:17

“Perjanjian menciptakan hubungan hukum 
pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan 
hukum itu mengandung kewajiban dan hak 
yang bertimbal balik antara pihak-pihak. 
Hubungan hukum ini terjadi karena peristiwa 
hukum yang berupa perbuatan perjanjian....”

Hal senada dikemukakan oleh Handri Raharjo 
yang mengkritisi rumusan Pasal 1313 KUHPerdata, 
dengan mengatakan bahwa:18

“Pasal 1313 KUHPerdata mengandung 
kelemahan, yaitu kata merupakan perbuatan, 
seharusnya perbuatan hukum. Kata 
‘mengikatkan dirinya’, berarti perjanjian 
sepihak, maka seharusnya saling mengikatkan 
diri, dengan demikian tujuannya tidak jelas.”

Sementara R. Wirjono Prodjodikoro 
mengemukakan bahwa:19

16Ibid.
17Ibid., hlm. 21.
18Handri Raharjo. (2009). Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, hlm. 41.
19R. Wirjono Prodjodikoro. (1981). Hukum Perdata: Tentang Persetujuan-

Persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur, hlm. 9.
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“Perjanjian sebagai suatu perhubungan 
hukum mengenai harta benda antara dua 
pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau 
dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu 
hal, sedang pihak lain berhak menuntut 
pelaksanaan janji itu.” 

Dari ketiga pendapat yang dikemukakan di atas, 
tampak bahwa pada intinya mengandung pengertian 
yang sama, kecuali pendapat Prodjodikoro yang secara 
tegas menyebutkan secara tegas mengenai harta benda 
yang merupakan objek terjadinya hubungan hukum 
antara pihak, sedangkan ahli yang lainnya hanya 
menyebutkan proses terjadinya perjanjian karena 
para pihak yang saling mengikatkan diri secara timbal 
dan melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka. 
Namun, jika diperhatikan secara seksama jelas bahwa 
semua pendapat di atas mengandung pengertian yang 
sama yang bila ditarik garis kesamaannya dapat dilihat 
dari unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yakni:

a. Ada 2 (dua) pihak atau lebih yang bersepakat untuk 
melakukan perjanjian;

b. Dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih orang yang 
memenuhi syarat melakukan hubungan hukum 
untuk melakukan kesepakatan;

c. Ada sesuatu yang menjadi objek perjanjian; dan
d. Objek yang menjadi perjanjian itu adalah sesuatu yang 

dibolehkan, bukan yang dilarang atau bertentangan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut pandangan Prodjodikoro, seperti 
dikutip di atas, bahwa perjanjian (overeenkomst) disebut 
sebagai persetujuan, yaitu suatu kata sepakat antara 2 
(dua) pihak atau lebih mengenai harta kekayaan mereka, 
yang bertujuan mengikat kedua belah pihak. Adapun 
istilah perjanjian dipakai untuk pengertian yang lebih 
luas dari pada kata sepakat.
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Pengertian perjanjian dikemukakan pula oleh 
Sudikno Mertokusumo, yang mengatakan bahwa:20

“Perjanjian adalah hubungan hukum 
antara dua pihak atau lebih berdasarkan 
kata sepakat untuk menimbulkan akibat 
hukum. 2 (dua) pihak itu sepakat untuk 
menentukan peraturan atau kaidah atau hak 
dan kewajiban yang mengikat mereka untuk 
ditaati dan dijalankan.”

Memperhatikan definisi perjanjian yang 
dikemukakan oleh Mertokusumo di atas, tampak dengan 
jelas di dalamnya bahwa terdapat konsensus antara 
para pihak, yaitu persetujuan antara pihak yang satu 
dengan pihak lainnya. Selain itu, juga perjanjian yang 
dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. 
Perumusan ini erat hubungannya dengan pembicaraan 
tentang syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 
KUHPerdata yang mengatur bahwa supaya terjadi 
persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Selanjutnya Setiawan mendefinisikan perjanjian 
sebagai:21

“Suatu perbuatan hukum, dimana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya atau saling 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
atau lebih.”

Sedangkan Subekti mengemukakan bahwa:22

“Perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana 
seorang berjanji kepada orang lain atau 

20Sudikno Mertokusumo. (2003). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. 
Yogyakarta: Liberty, hlm. 97.

21R. Setiawan. (1999). Op. Cit., hlm. 53.
22R. Subekti. (2002). Op. Cit., hlm. 1.
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dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu itu.”

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh 
Herlien Budiono, bahwa:23

“Perjanjian adalah tindakan hukum yang 
terbentuk-dengan memperhatikan ketentuan 
perundang-undangan perihal aturan, 
bentuk formal-oleh perjumpaan pernyataan 
kehendak yang saling bergantung satu 
sama lain sebagaimana dinyatakan oleh 2 
(dua) atau lebih pihak, dan dimaksudkan 
untuk menimbulkan akibat hukum demi 
kepentingan salah satu pihak serta atas 
beban pihak lainnya, atau demi kepentingan 
dan atas beban kedua belah pihak (semua) 
pihak bertimbal balik.”

Pendapat Budiono tersebut merupakan pendapat 
yang lengkap karena melihat perjanjian tidak hanya 
merupakan persetujuan antara dua pihak atau lebih 
tetapi juga sebagai tindakan hukum yang mengikat 2 
(dua) orang atau lebih secara timbal balik, bentuknya 
harus memperhatikan ketentuan undang-undang 
dan menimbulkan akibat hukum bagi mereka yang 
membuatnya.

Pendapat tersebut, menunjukkan ciri dan 
karakteristik umum dari suatu perjanjian di samping 
yang tampak dalam rumusan pasal-pasal yang 
mengaturnya dalam KUHPerdata, sehingga mengandung 
pengertian-pengertian sebagai berikut:

a. Perjanjian bentuknya bebas, namun untuk beberapa 
jenis perjanjian suatu bentuk khusus dipersyaratkan 
oleh perundang-undangan;

b. Tindakan hukum harus terbentuk oleh atau melalui 
kerjasama dari dua lebih pihak;

23Herlien Budiono. (2009). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan 
Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 139.
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c. Pernyataan-pernyataan kehendak yang 
berkesesuaian tersebut tergantung satu dengan 
yang lainnya;

d. Kehendak dari para pihak harus ditujukan untuk 
memunculkan akibat hukum; dan

e. Akibat hukum ini dimunculkan demi kepentingan 
salah satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau 
demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak 
secara timbal balik.

2. Unsur-Unsur Perjanjian
Memperhatikan berbagai pendapat mengenai 

perjanjian seperti yang telah dikemukakan di 
atas, tampak bahwa suatu perjanjian di dalamnya 
mengandung unsur-unsur yang dapat diidentifikasi 
sebagai berikut: 

a. Terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang berjanji;
b. Ada sesuatu yang menjadi objek perjanjian;
c. Ada kata sepakat di antara para pihak;
d. Kata sepakat untuk melakukan suatu perbuatan 

yang halal dan bermanfaat bagi para pihak; 
e. Ada akibat hukum yang timbul dari kata sepakat 

tersebut;
f. Ada itikad baik dari para pihak yang melakukan 

perjanjian.

Unsur pertama, kedua, dan keenam disebut 
unsur subjektif, karena mengenai orangnya atau pelaku 
perjanjian, sedangkan unsur yang ketiga, keempat, dan 
kelima disebut unsur objektif, yaitu menyangkut objek 
perjanjian. Di dalam perkembangan doktrin atau ajaran 
ilmu hukum perjanjian sekarang ini, dikenal adanya 3 
(tiga) bagian yang menjadi unsur dalam suatu perjanjian, 
antara lain sebagai berikut.24

24Lihat Titik Triwulan Tutik. (2008). Op. Cit., hlm. 230-232.
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a. Unsur Essensialia
Unsur ini merupakan unsur yang harus ada 

dalam mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. 
Apabila unsur essensialia ini tidak ada, maka bukan 
perjanjian yang dimaksudkan oleh para pihak. 
Misalnya, adanya kata sepakat di antara para pihak. 
Demikian pula, misalnya harga jual merupakan 
unsur essensialia yang harus ada pada perjanjian 
jual beli. Artinya, tanpa dijanjikan adanya harga, 
maka perjanjian tersebut bukan perjanjian jual beli 
melainkan perjanjian yang berciri tukar-menukar. 
Peristiwa hukum tersebut tidak dapat digolongkan 
pada fakta hukum semata karena peristiwa hukum 
tersebut memenuhi unsur perjanjian lain, yaitu 
memenuhi unsur-unsur perjanjian tukar menukar.

Apabila mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, 
dimana sebagai syarat-syarat yang diperlukan untuk 
syahnya suatu perjanjian, maka kecakapan bertindak 
bukanlah bagian essensialia suatu perjanjian. Memang 
perjanjian harus dilakukan oleh orang yang cakap. 
Namun kedewasaan yang merupakan pengertian 
yuridis teknis, sebagaimana menurut C. Asser, bahwa:25

“Tidaklah menyebabkan perjanjian tidak 
dapat dilakukan oleh orang yang tidak 
cakap. Sebab dengan adanya lembaga 
perwakilan, perbuatan orang yang tidak 
cakap tersebut tetap dapat dilakukan.” 

Berdasarkan pandangan di atas maka 
jelas bahwa unsur kecakapan tidak digolongkan 
sebagai unsur atau bagian essensialia dalam suatu 
perjanjian. Lain halnya dengan tercapainya kata 
sepakat dan hal tertentu, keduanya merupakan 
bagian atau unsur essensialia yang menentukan 
terbentuknya suatu perjanjian.

25Lihat Herlien Budiono. (2009). Op. Cit., hlm. 68.
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 Apakah causa yang halal merupakan bagian 
essensialia dalam suatu perjanjian? Sesuai dengan 
dasar yuridis-dogmatis, perjanjian harus terbentuk 
terlebih dahulu, baru kemudian oleh undang-undang 
dituntut syarat selanjutnya mengenai adanya causa 
yang halal. Causa yang halal mempunyai fungsi 
yang negatif. Artinya, dalam hal perjanjian tidak 
mempunyai causa yang halal (karena dilarang oleh 
undang-undang) maka perjanjian demikian diberi 
sanksi batal demi hukum. Syarat causa yang halal 
bukan merupakan bagian essensialia.

b. Unsur Naturalia
Unsur naturalia merupakan bagian perjanjian 

yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu 
diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian 
dari perjanjian ini yang galibnya bersifat mengatur, 
yaitu termuat di dalam ketentuan perundang-
undangan untuk masing-masing perjanjian 
bernama. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1476 
KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, 
sedangkan biaya pengambilan dipikul 
oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan 
sebaliknya.”

Hal ini berarti bahwa para pihak bebas untuk 
mengaturnya sendiri, bahkan karena ketentuan 
tersebut tidak bersifat memaksa, bebas untuk 
menyimpanginya. Misalnya, kewajiban penjual 
untuk dapat menanggung biaya penyerahan dapat 
disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak. 
Dalam kaitan ini, Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja 
mengatakan bahwa:26

26Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. (2003). Perikatan yang Lahir dari 
Perjanjian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 88.
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“Unsur naturalia merupakan unsur yang 
pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, 
setelah unsur essensialianya diketahui 
secara pasti. Misalnya dalam perjanjian 
yang mengandung unsur essensialia jual-
beli, pasti akan terdapat unsur naturalia 
berupa kewajiban dari penjual untuk 
menanggung kebendaan yang dijual dari 
cacat-cacat tersembunyi.”

Olehnya itu, berdasarkan pernyataan Kartini 
Muljadi & Gunawan Widjaja di atas, maka Pasal 1476 
KUHPerdata tidak dapat disimpangi oleh para pihak, 
karena sifat dari perjanjian jual-beli menghendaki 
hal yang demikian.

c. Unsur Aksidentalia
Unsur aksidentalia merupakan unsur perjanjian 

berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus 
oleh para pihak. Misalnya, termin (jangka waktu) 
pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara 
penyerahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kartini 
Muljadi & Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa:27

“Unsur aksidentalia merupakan unsur 
pelengkap dalam suatu perjanjian yang 
merupakan ketentuan-ketentuan yang 
dapat diatur secara menyimpang oleh 
para pihak sesuai dengan kehendak para 
pihak yang merupakan persyaratan 
khusus yang ditentukan secara bersama-
sama oleh para pihak.”

Dengan demikian, unsur ini pada hakikatnya 
bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang 
harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. 
Misalnya, dalam hal jual beli, adalah ketentuan 
mengani tempat dan saat atau waktu penyerahan 
kebendaan yang dijual atau dibeli.

27Ibid., hlm. 89.
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B. Syarat Sahnya Perjanjian
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terkait 

Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur bahwa supaya 
terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat (1) dan (2) dinamakan syarat subjektif karena 
mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan 
perjanjian. Sedangkan syarat (3) dan (4) dinamakan syarat 
objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek 
dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 

Syarat pertama, dengan sepakat itu juga dimaksudkan 
bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus ada 
kesesuaian kehendak atau bersepakat, setuju atau seia-sekata 
mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Hal 
ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa:28

“Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, 
juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka 
menghendaki sesuatu yang sama secara timbal 
balik. Si penjual mengingini sejumlah uang, 
sedang si pembeli mengingini sesuatu barang 
dari si penjual.”

Lebih lanjut, Putusan MA No. 791L/SIP/1972 tanggal 
26 Februari 1972 menegaskan bahwa:29

“Adalah normal dan sangat manusiawi bahwa 
setiap orang berupaya menggapai masa depan 
yang lebih baik. Melalui pertukaran dalam 
arti luas, hak tersebut dapat diwujudkan. Pola 
pengharapan yang bertimbal-balik akan tercipta 
dan terbentuk di antara para pihak dan terwujud 

28R. Subekti. (2002). Op. Cit., hlm. 17.
29Lihat Herlien Budiono. (2006). Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian 

Indonesia: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia. Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 374.
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di antaranya melalui relasi antara prestasi yang 
saling dipertukarkan oleh para pihak tersebut. 
Orang terikat pada kesepakatan-kesepakatan 
yang dibuatnya di dalam dan melalui kontrak dan 
seyogianya menaati dan memenuhi apa yang telah 
disepakatinya. Jadi, kesepakatan itu merupakan 
unsur yang mengikat para pihak untuk saling 
memenuhi sesuatu prestasi secara bertimbal 
balik. Kesepakatan itu terjadi karena dikehendaki 
oleh para pihak. Sebagai implikasinya ialah para 
pihak tersebut terikat dengan apa-apa yang 
telah disepakatinya, dan oleh karena itu masing-
masing pihak harus memenuhi dan menaati isi 
kesepakatan yang telah dibuatnya.”

Berkaitan dengan hal tersebut, Budiono mengatakan bahwa:30

“Di dalam kehidupan masyarakat, seseorang 
seharusnya dapat mempercayai perkataan orang 
lain. Pada pertanda-pertanda kasatmata, seperti 
uang jadi, kiranya dikaitkan dengan makna suatu 
janji, cara pengungkapan materiil dan suatu 
kekuatan mengikat (dan janji yang diberikan).”

Situasi inilah yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat 
(1) KUHPerdata, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Syarat kedua, bahwa orang yang membuat suatu 
perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya 
setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat 
pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam hal ini, 
berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, mengatur bahwa yang 
tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang 

ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua 
orang yang oleh undang-undang dilarang untuk 
membuat persetujuan tertentu.

30Ibid., hlm. 375.
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Memang, dari sudut rasa keadilan, perlu kiranya 
orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan 
terikat oleh perjanjian itu mempunyai cukup kemampuan 
untuk menginsyafi benar-benar apa tanggung-jawab yang 
dipikulnya dari akibat perbuatannya itu. Sedangkan dari 
sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat 
suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, 
maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-
sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Syarat ketiga, disebutkan bahwa suatu hal tertentu, 
artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban 
kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang 
yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus 
ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau 
sudah berada di tangannya si berutang pada waktu 
perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. 
Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian 
dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya, suatu perjanjian 
mengenai panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun 
yang akan datang adalah sah, tetapi suatu perjanjian jual beli 
teh untuk seratus rupiah dengan tidak memakai penjelasan 
lebih terang lagi, harus dianggap tidak cukup jelas.

Akhirnya, syarat keempat sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk sahnya suatu 
perjanjian adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan 
sebab (Belanda=orzaak; Latin=causa) ini dimaksudkan ialah 
isi perjanjian itu sendiri. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, 
maka isinya ialah pihak yang satu menghendaki uang. Dalam 
perjanjian sewa-menyewa, 1 (satu) pihak menginginkan 
kenikmatan sesuatu barang dan pihak lain menghendaki 
uang. Dengan demikian, kalau seseorang membeli pisau di 
toko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau 
tadi, jual-beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau 
causa yang halal, seperti halnya jual-beli barang-barang 
lain. Lain halnya, apabila soal membunuh itu dimasukkan 
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dalam perjanjian, misalnya, si penjual hanya mau bersedia 
menjual pisaunya kalau si pembeli mau membunuh orang. 
Isi perjanjian ini menjadi sesuatu yang terlarang.

Keempat syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata tersebut merupakan syarat yang 
mutlak harus terdapat dalam perjanjian. Apabila syarat 
pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat 
dibatalkan. Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat 
yang dilanggar maka perjanjian batal demi hukum.

C. Subjek dan Objek Perjanjian

1. Subjek Perjanjian
Dalam tiap-tiap perjanjian ada 2 (dua) macam 

subjek. Pertama, seorang manusia atau suatu badan 
hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu. 
Kedua, seorang manusia atau suatu badan hukum yang 
mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Bahasa 
Belanda memakai kata-kata schuldenaar atau debitur 
dan schuldeiser atau kreditur. Dalam bahasa Indonesia 
kiranya dapat dipakai perkataan-perkataan pihak 
berwajib dan pihak-pihak.

Subjek yang berupa seorang manusia harus 
memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu 
perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, 
sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum 
dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan 
hukum yang sah, seperti belum cukup umur, orang atau 
anak yang berada dalam perwalian.

Sebagai ukuran bahwa seorang adalah sudah 
dewasa, misalnya dalam hukum adat tidak mengenal 
suatu umur tertentu, melainkan pada umumnya 
memakai pengertian “dapat hidup sendiri” atau “akil-
balig”, dan biasanya orang-orang yang dianggap akil-
balig ini, berumur 16 (enam belas) atau 18 (delapan 
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belas) tahun atau sudah kawin dan berdiam sendiri, 
tidak bersama-sama dengan orang tuanya.

Bagi orang Indonesia asli, terdapat suatu 
ordonansi dalam Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 
54 Tahun 1931, yang mengatur bahwa:31

(1) Bila peraturan-peraturan (wettelijke voorschriften) 
menggunakan istilah “minderjarig” (belum dewasa), 
maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan 
istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum 
genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah 
kawin.

(2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka 
berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali 
berstatus belum dewasa.

(3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk 
perkawinan anak-anak (kinderhuwelijk).

Suatu hal yang perlu dikemukakan di sini, 
bahwa ketentuan di atas hanya berlaku apabila dalam 
peraturan undang-undang betul-betul menggunakan 
istilah “minderjarig”. Sedangkan ketentuan di atas 
tidak berlaku apabila dalam peraturan undang-undang 
menggunakan istilah “onvolwassene”, sebagaimana 
berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kolonial, Staatsblad 
Nomor 53 Tahun 1931. Dalam hal ini, mengatur tentang 
pengangkatan seorang wali (voogd) oleh pengadilan 
negeri. Apabila ada seorang Indonesia asli yang 
(onvolwassen) dan untuk siapa peraturan hukum adat 
tidak menunjuk seorang wali guna memelihara badan 
dan harta benda seorang yang belum dewasa itu. Kini 
kata onvolwassen berarti belum dewasa menurut hukum 
adat. Maka sesuai dengan ini adalah Pasal 30 ayat (2) 
yang mengatur bahwa:

31Lihat juga R. Wirjono Prodjodikoro. (1981). Op. Cit., hlm. 12.
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“Orang-orang yang berkepentingan dapat 
minta kepada pengadilan negeri supaya 
memutuskan, apa seorang yang mendapat 
seorang wali angkatan pengadilan negeri 
menurut Pasal 25 tersebut, pada suatu waktu 
adalah sudah dewasa, agar perwakilan dapat 
dihentikan.”

Perihal orang-orang yang kurang sehat pikirannya, 
dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang 
sah, terkait ketidaksanggupan (onbekwaamheid) untuk 
membentuk suatu persetujuan. Mungkin salahnya 
perbuatan seorang gila itu dapat dibantah dengan 
beralasan atas keadaan tidak sempurna dari perizinan 
(toestemming) yang juga diperlukan untuk sahnya 
persetujuan.

Orang yang belum dewasa dan orang yang tidak 
sehat pikirannya dianggap tidak dapat melakukan 
perbuatan hukum secara sah ialah bahwa pada 
umumnya dapat dikhawatirkan kalau orang tersebut 
dapat terjerumus dalam perangkap yang disediakan 
oleh pihak lain dalam pergaulan hidup. Maka untuk 
kepentingan orang-orang tersebut sendirilah adanya 
anggapan ketidaksanggupan untuk melakukan 
perbuatan hukum yang sah. Lebih lanjut, mereka juga 
membuat suatu perjanjian dengan orang lain, hanya 
mereka sendiri dan bukannya pihak lawan diberikan 
hak untuk minta pembatalan dari perjanjian itu. Selain 
itu, persetujuan semacam ini pelaksanaannya selalu 
tergantung dari apa maunya pihak yang belum dewasa 
atau pihak yang berada dalam pengawasan curatele, 
yaitu mau melaksanakan atau mau minta pembatalan 
dari persetujuan yang bersangkutan. Dengan demikian, 
kontrak semacam ini sering dinamakan kontrak pincang 
(hinkend contract).

Adapun berdasarkan Pasal 1331 KUHPerdata, 
mengatur bahwa:
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1. Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal 
yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat 
persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan 
yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu 
tidak dikecualikan oleh undang-undang. 

2. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, 
sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan 
atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang 
belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah 
pengampuan dan perempuan-perempuan yang 
bersuami.

Terkait ketentuan di atas, Hukum Adat 
memperbolehkan hakim memakai prinsip dari Pasal 
1331 KUHPerdata ini sebagai pedoman terkait hal-hal 
yang pada umumnya KUHPerdata tidak berlaku. Selain 
itu, pada bagian akhir Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdata 
membuka kemungkinan bahwa oleh undang-undang 
dalam suatu soal tertentu dicabutkan hak untuk 
pembatalan dari persetujuan tersebut.

Pergaulan hidup di masyarakat, dalam mana 
juga termasuk orang-orang belum dewasa dan/atau 
orang-orang itu, agar ada tata-tertib dalam masyarakat, 
maka sudah seharusnya ada perwakilan mereka dalam 
pergaulan hidup itu. Perwakilan ini bagi orang-orang 
yang belum dewasa dilakukan oleh orang tua atau 
walinya, bagi orang-orang yang tidak sehat pikirannya, 
oleh seorang yang berwajib menjadi pengawas, dalam 
hal “curatele” oleh “curator”.

2. Objek Perjanjian
Objek adalah kebalikannya dari subjek. Kalau 

dari uraian di atas kiranya dapat dijelaskan bahwa 
subjek dalam suatu perjanjian sebagai anasir yang 
bertindak, yang aktif, maka objek dalam suatu perjanjian 
dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subjek 
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itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang 
dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. 
Oleh karena itu, objek dalam hubungan hukum perihal 
perjanjian ialah: hal yang diwajibkan kepada pihak-
berwajib (debitur), dan hal, terhadap mana pihak-pihak 
(crediture) mempunyai hak.

Kalau hubungan hukum tentang perjanjian ini 
mengenai suatu benda, misalnya dalam hal jual-beli, 
sewa-menyewa, tukar-menukar, gadai-menggadai, 
pinjam-meminjam pemberian hadiah dan lain 
sebagainya. Dalam hal ini, maka objek dari berbagai 
perjanjian itu lebih terang terwujudnya, yaitu benda yang 
bersangkutan itu. Contoh-contoh dari perjanjian yang 
objeknya tidak berupa suatu benda, adalah perjanjian-
perburuhan, pemeliharaan anak (verzorgingscontracht) 
dari daerah Minahasa, penyuruhan (lastgeving), serta 
penanggungan (borgtocht), “dading” sebagaimana dapat 
dipahami dalam Pasal 1851 KUHPerdata yang mengatur 
bahwa:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan 
yang berisi bahwa dengan menyerahkan, 
menjanjikan atau menahan suatu barang, 
kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara 
yang sedang diperiksa pengadilan ataupun 
mencegah timbulnya suatu perkara bila 
dibuat secara tertulis.”

Jadi secara tidak langsung, perjanjian yang 
objeknya tidak berupa suatu benda ini sedikit banyak 
juga mungkin sekali mengenai harta benda juga. Maka 
dari itu, boleh dikatakan, bahwa oleh karena hukum 
perjanjian masuk golongan hukum kekayaan harta 
benda, lain dari pada hukum kekeluargaan dan hukum 
perkawinan (hukum warisan adalah bersifat tengah-
tengah), pada umumnya objek dari perhubungan hukum 
perihal perjanjian boleh dikata hampir selalu berupa 
suatu harta benda.
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Kenyataan tersebut juga berhubungan dengan 
cara berpikir dalam hukum adat di Indonesia, yakni bagi 
Indonesia dapat dikemukakan sebagai suatu norma, 
bahwa segala perjanjian pada hakikatnya menunjuk 
kepada suatu anasir perbendaan, sedang kalau dalam 
suatu hal yang tertentu anasir perbendaan ini agak 
kabur atau sama sekali tidak nampak lagi maka hal ini 
merupakan kekecualian, yang malahan memperkuat 
adanya hakikatnya yang pada umumnya betul-betul 
nampak. Dengan ini juga mudah dapat disingkirkan 
pandangan kolot dari KUHPerdata yang dengan 
adanya Buku III mengenai Perjanjian pada hakikatnya 
berpegang teguh pada sifat perseorangan dari hak-
hak yang tercipta oleh hukum perjanjian (persoonlijk 
caracter van het verbintenissenrecht). Seperti halnya 
seorang manusia harus memenuhi syarat-syarat untuk 
menjadi subjek dari suatu perjanjian, maka suatu benda 
juga harus memenuhi syarat untuk dapat menjadi 
objek dari suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 
KUHPerdata, mengatur bahwa:

1. Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa 
suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan 
jenisnya.

2. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah 
itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

 Misalnya seorang pedagang mempunyai beras 
itu kepada orang lain dengan harga sekian rupiah 
sekilogramnya. Perjanjian ini diperbolehkan, oleh 
karena kemudian secara menimbang dapat ditentukan 
beberapa kilogram beras yang sebetulnya dijual.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1334 ayat (1) 
KUHPerdata, mengatur bahwa

“Barang yang baru ada pada waktu yang 
akan datang, dapat menjadi pokok suatu 
persetujuan.”
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Adapun ketentuan ini juga dapat dimaknai 
sebagai kondisi dimana barang-barang yang seketika 
belum ada (teekomstige zaken) dapat menjadi objek 
suatu perjanjian. Istilah “belum ada” dapat berarti 
mutlak (absolute), seperti halnya orang menjual 
sejumlah beras, yang sudah berwujud beras, tetapi 
waktu itu masih menjadi milik orang lain dan akan jatuh 
ditangan si penjual.

Berdasarkan Pasal 503 KUHPerdata, mengatur 
bahwa “Ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang 
tak bertubuh.” Istilah benda tak bertubuh (onlichamelijke 
zaken) ini baru jelas dan terang serta mengakuinya atau 
menerimanya, setelah membaca Pasal 508 KUHPerdata 
yang menyebutkan benda tak bertubuh yang tak 
bergerak dan Pasal 511 KUHPerdata yang menyebutkan 
benda tak bertubuh yang bergerak. 

Dari pasal-pasal tersebut, ternyata yang 
dinamakan benda tak bertubuh atau tidak wujud itu 
ialah apa yang disebut “hak” atas benda atau barang 
bertubuh (lichamelijke zaken). Maka pembagian benda 
ini sebetulnya bukan pembagian, melainkan penegasan 
atas hak yang melekat pada setiap benda. Lebih lanjut, 
itu juga dapat disebut “benda”. 

Penjelasan di atas didasarkan pada upaya 
berfikir abstrak, yaitu memperluas pengertian benda 
sampai pada hak atas benda yang tidak berwujud 
atau tidak kelihatan. Hal tersebut menandakan lagi 
adanya suatu cara berpikir dalam Hukum Eropa (Barat) 
yang selalu bersifat “abstract”-”analitis”, yaitu upaya 
mewujudkan sesuatu dalam pikiran, dimana sesuatu 
tersebut sebenarnya tidak mewujud atau tampak di 
alam empiris. Sehingga dengan proses tersebut, sesuatu 
yang sebelumnya tidak kelihatan atau tidak tampak, 
menjadi dipahami dan diterima oleh pikiran. 
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Meskipun demikian, cara berpikir seperti di atas, 
tidak cocok dengan cara berpikir dalam hukum adat yang 
tidak berupaya untuk mewujudkan hal yang tidak berwujud, 
karena cara berfikir masyarakat adat selalu bersandar pada 
hal-hal konkrit. Cara berpikir dalam hukum adat menurut 
Barend ter Haar, ialah “bersifat mengalami sendiri hal 
sesuatu (participerend danken)”.32 Maka hukum adat tidak 
mengenal benda sebagai sesuatu hal yang sebenarnya 
bukan benda, melainkan suatu hak atas benda.

Para pembuat KUHPerdata sendiri merasa 
ada yang janggal dengan hal ini. Buktinya tidak 
ada penyebutan hak milik (eigendom) atas suatu 
benda sebagai suatu benda juga. Jadi hak eigendom 
dikecualikan dari penyebutan hak sebagai objek suatu 
benda. Mungkin agak berlebihan jika hak eigendom 
atas sesuatu dibedakan dari objek itu sendiri karena 
dalam pengalaman konkrit, semua tindakan terhadap 
hak eigendom objek sama sekali tidak berbeda dengan 
tindakan terhadap benda itu sendiri.

D. Sifat dan Jenis Hukum Perjanjian

1. Sifat Hukum Perjanjian 
Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan 

mengenai tingkah laku setiap individu sebagai anggota 
masyarakat yang bertujuan untuk mengadakan tata 
tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. 
Pernyataan tersebut lebih lanjut berarti bahwa unsur-
unsur atau anasir-anasir hukum baru dapat dianggap 
ada, apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit 
banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku 
dan kepentingan orang lain. Sehubungan dengan hal 
tersebut, Prodjodikoro mengatakan bahwa:33

32Barend ter Haar. (1994). Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Terj. oleh K. 
Ng. Soebekti Poesponoto). Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 90.

33R. Wirjono Prodjodikoro. (2000). Asas-Asas Hukum Perjanjian (Edisi 
Revisi). Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 7.
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“Kalau seorang berjanji melaksanakan 
sesuatu hal, janji ini dalam hukum pada 
hakikatnya ditujukan kepada orang lain. 
Dengan ini dapat dikatakan bahwa sifat 
pokok dari hukum perjanjian ialah, bahwa 
hukum ini semula mengatur perhubungan 
hukum antara orang-orang, jadi semula tidak 
antara orang dan suatu benda.”

Pendapat Prodjodikoro di atas, mengandung 
makna bahwa dalam hal perbuatan perjanjian ini tidak 
ada perbedaan antara hukum adat dan KUHPerdata. 
Yang dijelaskan oleh Prodjodikoro, yaitu dari sistem yang 
berlaku di KUHPerdata ke Hukum Adat. Sistem KUHPerdata 
mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat, 
sedangkan hukum adat tidak mengenal pembagian seperti 
itu. Ketika masih berlaku peradilan adat, hakim memutus 
suatu perkara sesuai kasus konkrit tanpa memisahkan 
bahwa kasus yang sedang diperiksanya termasuk 
ranah publik atau privat. Kemudian setelah berlakunya 
KUHPerdata secara nasional pasca kemerdekaan dan 
peran peradilan adat semakin kurang bahkan tidak 
digunakan lagi, maka peradilan dan hakimpun menjadi 
terpisah antara proses peradilan publik dan perdata. 

Di dalam hal suatu perhubungan hukum 
mengenai suatu benda, KUHPerdata membedakan 
hak terhadap benda (zakelijk recht) dari hak terhadap 
orang (persoonlijk recht), sedemikian rupa. Meskipun 
suatu perjanjian (verbintenis) adalah mengenai suatu 
benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan 
hukum antara orang dan orang. Lebih tegas lagi antara 
seorang tertentu dan orang lain tertentu. Artinya, 
KUHPerdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai 
perhubungan hukum di mana seorang tertentu, berdasar 
atas suatu janji, memiliki kewajiban untuk melakukan 
sesuatu hal, dan orang lain tertentu itu berhak menuntut 
pelaksanaan kewajiban tersebut.
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Setelah sistem hukum perdata ini termuat dalam 
KUHPerdata, maka dengan sendirinya hakim yang harus 
melaksanakan ketentuan KUHPerdata, terdorong pada 
suatu perbedaan dalam cara gugatan yang seolah-olah 
dituntut oleh isi hukum perdata. Bagaimana halnya bila 
dilihat menurut hukum adat di Indonesia? Menurut 
penyelidikan Barend ter Haar (1915) dalam risalah 
ujiannya yang berjudul “Het Adatproces der Inlanders” 
menguraikan bahwa:34

“Dari dulu acara pemeriksaan perkara 
perdata di muka hakim di Indonesia menurut 
hukum adat adalah sangat sederhana. 
Cukuplah, apabila seorang penggugat 
secara pendek mohon peradilan begitu saja, 
hanya dengan menjelaskan keadaan yang 
menjadi soal perselisihan. Sekali-kali tak ada 
perbedaan antara berbagai cara memajukan 
gugatan dengan membedakan berbagai 
sifat dari dasar-dasar yang mendukung 
gugatannya.”

Hakimlah yang leluasa dan wajib menempatkan 
gugatannya pada suatu dasar hukum yang sesuai 
dengan maksud penggugat dan rasa keadilan menurut 
hukum adat. Maka, dari sudut hukum acara adat sekali-
kali tak ada pengaruh atau dorongan untuk menggagap 
adanya sifat perbedaan atau sifat mutlak disatu pihak 
dan sifat perseorangan atau sifat tak mutlak dipihak lain 
dari berbagai hak hukum, yang terlihat dalam sistem 
di KUHPerdata. Dan perbedaan sifat ini memang tidak 
tampak dalam hukum adat. Seorang penyewa tanah 
misalnya, yang mendapat gangguan dari seorang ketiga 
(bukan pemilik tanah), leluasa untuk menegur seorang 
pengganggu itu. Tidak perlu ia minta pertolongan dari 
pemilik tanah, seperti halnya menurut sistem barat.

34Ibid., hlm. 10.
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KUHPerdata berlaku bagi hukum perjanjian, 
yaitu di antara orang-orang Eropa, Tionghoa dan Timur 
Asing lain, atau antar mereka dan orang-orang Indonesia 
asli, yakni dalam hal-hal intergentil yang menyebabkan 
KUHPerdata berlaku juga maka oleh pengadilan 
negeri sampai sekarang masih dipegang teguh sifat 
perseorangan dari hukum perjanjian itu. Timbul 
pertanyaan, kalau hukum perjanjian di Indonesia harus 
dikodifikasi bagi segenap penduduk, apakah masih 
perlu dipertahankan sifat perseorangan ini? Hemat 
penulis tentu saja tidak. Hal ini sangat jelas alasannya, 
karena kepribadian dan nilai-nilai sosial yang dianut 
bangsa Indonesia sangat berbeda dengan karakter yang 
dimaksudkan dalam KUHPerdata tersebut, meskipun 
sampai sekarang masih berlaku sebagai sumber hukum 
perdata di Indonesia.

2. Jenis-Jenis Perjanjian
Dilihat dari jenisnya, maka perjanjian dapat 

dibedakan menurut berbagai cara. Menurut Tutik 
bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, suatu 
perjanjian memiliki 14 (empat belas) jenis yang di 
antaranya sebagai berikut:35

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian 

yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua 
belah pihak. Contoh dari perjanjian timbal balik 
antara lain:

1) Perjanjian jual beli (koop en verkoop), yaitu suatu 
persetujuan antara 2 (dua) pihak, dimana pihak 
kesatu berjanji akan menyerahkan suatu barang 
dan pihak kedua akan membayar harga yang 
telah disetujui. Syarat-syarat jual-beli ialah:

35Titik Triwulan Tutik. (2008). Op. Cit., hlm. 231.
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(a) harus antara mata uang dan barang; dan 
(b) jual beli bukan antara suami isteri yang 

masih dalam ikatan perkawinan.
2) Perjanjian tukar-menukar (ruil) sebagaimana 

berdasarkan Pasal 1541 KUHPerdata, mengatur 
bahwa “Tukar menukar ialah suatu persetujuan 
dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri 
untuk saling memberikan suatu barang secara 
timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.”

3) Perjanjian sewa-menyewa (huur en verhuur) 
sebagaimana berdasarkan Pasal 1548 
KUHPerdata, mengatur bahwa “Sewa menyewa 
adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak 
yang satu mengikatkan diri untuk memberikan 
kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain 
selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu 
harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir 
itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis 
barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”

Dalam perjanjian sewa menyewa ini, maka 
orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, 
baik barang yang bergerak maupun barang yang 
tidak bergerak. Berbeda dengan jenis perjanjian 
timbal balik, perjanjian sepihak adalah perjanjian 
yang memberikan kewajiban kepada 1 (satu) pihak 
dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian 
hibah, wasiat, warisan dan lainnya. Pihak yang 
1 (satu) berkewajiban menyerahkan benda yang 
menjadi objek perikatan, dan pihak lainnya berhak 
menerima benda yang diberikan itu.

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban
Perjanjian cuma-cuma adalah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang 1 (satu) 
memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang 
lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya 
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sendiri, Sebagaimana berdasarkan Pasal 1314 
KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Suatu persetujuan diadakan dengan 
cuma-cuma atau dengan memberatkan. 
Suatu persetujuan cuma-cuma adalah 
suatu persetujuan, bahwa pihak yang 
satu akan memberikan suatu keuntungan 
kepada pihak yang lain tanpa 
menerima imbalan. Suatu persetujuan 
memberatkan adalah suatu persetujuan 
yang mewajibkan tiap pihak untuk 
memberikan sesuatu, melakukan sesuatu 
atau tidak melakukan sesuatu.” 

Perjanjian atas beban adalah perjanjian 
dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu 
terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara 
kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. 
Kontra prestasi itu dapat berupa kewajiban pihak 
lain, ataupun pemenuhan suatu syarat postetatif 
(imbalan). Misalnya, X menyanggupi memberikan 
kepada Y sejumlah uang, jika Y menyerah-lepaskan 
suatu barang tertentu kepada X.

c. Perjanjian Bernama (Benoem) dan Tidak 
Bernama (Onbenoemde Overeenkomst)

Perjanjian bernama termasuk dalam jenis 
perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang mempunyai 
nama sendiri. Maksudnya bahwa perjanjian-
perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh 
pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang 
paling banyak terjadi sehari-hari. Misalnya, jual-
beli, sewa-menyewa, dan lain. Perjanjian bernama 
jumlahnya terbatas dan diatur dalam Bab V sampai 
Bab XVIII KUHPerdata. 

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian 
yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya 
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tidak terbatas serta nama disesuaikan dengan 
kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, 
seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, 
perjanjian pengelolaan, dan lainnya. Jenis perjanjian 
tidak bernama tidak diatur dalam KUHPerdata, 
tetapi lahirnya di dalam masyarakat berdasarkan 
asas kebebasan berkontrak.

Tidak selalu dengan pasti untuk menyatakan 
apakah suatu perjanjian itu merupakan jenis 
perjanjian bernama atau tidak bernama, karena ada 
perjanjian-perjanjian yang mengandung berbagai 
unsur sehingga sulit mengklasifikasikannya. Terkait 
dengan hal ini, berdasarkan Pasal 1601 KUHPerdata 
mengatur bahwa:

“Selain persetujuan untuk 
menyelenggarakan beberapa jasa yang 
diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus 
untuk itu dan oleh syarat-syarat yang 
diperjanjikan, dan bila ketentuan-
ketentuan yang syarat-syarat ini tidak 
ada, persetujuan yang diatur menurut 
kebiasaan, ada dua macam persetujuan, 
dengan mana pihak kesatu mengikatkan 
diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan 
bagi pihak lain dengan menerima upah, 
yakni: perjanjian kerja dan perjanjian 
pemborongan kerja.”

Menurut Titik Triwulan Tutik, Pasal 1601 
KUHPerdata memberikan pemecahan melalui 3 
(tiga) teori, yaitu teori absorpsi, teori combinatie, 
dan teori generis.36

(1) Teori absorpsi, yaitu diterapkan ketentuan-
ketentuan perundang-undangan daripada 
perjanjian yang dalam persetujuan campuran 
tersebut paling menonjol. 

36Ibid., hlm. 232.
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(2) Teori combinatie, yaitu perjanjian dibagi-bagi 
dan kemudian atas masing-masing bagian 
tersebut diterapkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku untuk bagian-bagian 
tersebut. 

(3) Teori generis, yaitu ketentuan-ketentuan 
daripada perjanjian-perjanjian yang terdapat 
dalam perjanjian campuran diterapkan secara 
analogis.

d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligator
Perjanjian kebendaan (zakelijk overeenkomst) 

adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik 
dalam perjanjian jual-beli. Perjanjian kebendaan 
ini merupakan pelaksanaan dari pada perjanjian 
obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian 
yang menimbulkan perikatan. Artinya, sejak terjadi 
persetujuan timbullah hak dan kewajiban pihak-
pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang 
dan penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli 
berkewajiban membayar harga, sedangkan penjual 
berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya 
pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah 
dalam perjanjian itu ada penyerahan (levering) 
sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah 
menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil
Perjanjian konsensual adalah perjanjian 

dimana di antara kedua belah pihak telah tercapai 
persesuaian kehendak untuk mengadakan 
perikatan. Dalam hal ini, perjanjian tersebut sudah 
mempunyai kekuatan mengikat, sebagaimana yang 
telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Adapun perjanjian riil adalah perjanjian di 
samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus 
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harus ada penyerahan nyata atas barangnya. 
Misalnya, jual beli barang bergerak seperti diatur 
dalam Pasal 1754 KUHPerdata, perjanjian penitipan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata, 
perjanjian pinjam pakai sebagaimana dalam Pasal 
1740 KUHPerdata, dan lainnya. Perbedaan antara 
perjanjian konsensual dan perjanjian riil ini adalah 
sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-
perjanjian tertentu diambil alih oleh KUHPerdata.

f. Perjanjian Publik
Perjanjian publik ialah perjanjian yang 

sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum 
publik, dengan alasan karena salah satu pihak 
yang bertindak adalah pemerintah dan pihak 
lainnya adalah swasta. Di antara keduanya 
terdapat hubungan antara atasan dan bawahan 
(subordinated), jadi tidak berada dalam kedudukan 
yang sama (co-ordinated). Contoh mengenai 
perjanjian publik ini ialah perjanjian ikatan dinas.

g. Perjanjian Campuran
Perjanjian campuran adalah perjanjian 

yang mengandung berbagai unsur perjanjian. 
Contohnya dalam perjanjian ini ialah di samping 
perjanjian pembangunan kebun kelapa sawit antara 
perusahaan perkebunan dengan para petani plasma, 
ada juga perjanjian bagi hasil antara petani plasma 
dengan petani penggarap, dan lain sebagainya. Ada 
2 (dua) pandangan yang muncul yang menguraikan 
tentang perjanjian campuran ini37, yaitu Pertama, 
bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian 
khusus diterapkan secara analogis sehingga 
setiap unsur dari perjanjian khusus itu tetap ada 

37Salim H. S. (2006). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. 
Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 233.
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(contractus combinen). Kedua, ketentuan-ketentuan 
yang dipakai di dalam perjanjian campuran adalah 
ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling 
menentukan (teori absorpsi). Pandangan tersebut 
mengandung arti bahwa terhadap perikatan yang 
lahir dari perjanjian, maka hal-hal yang telah 
menjadi kesepakatan para pihak harus didahulukan 
dari ketentuan-ketentuan yang umum hukum 
perjanjian.

Selain jenis-jenis perjanjian yang dibahas di atas, 
dalam ilmu hukum perdata masih dikenal pula beberapa 
jenis perjanjian lain, misalnya perjanjian liberator, yaitu 
suatu perjanjian dimana para pihak membebaskan 
diri dari kewajiban yang ada. Misalnya, pembebasan 
utang (kwijtschelding), dimana berdasarkan Pasal 1438 
KUHPerdata, mengatur bahwa “Pembebasan suatu 
utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus 
dibuktikan.” Maksud ketentuan tersebut adalah apabila 
seseorang hendak dibebaskan dari suatu utang, maka 
pembebasan itu harus disertai dengan bukti secara 
tertulis dan tidak cukup hanya diucapkan. Selain itu, 
ada pula yang dinamakan perjanjian pembuktian, yaitu 
perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian 
apakah yang berlaku di antara mereka, dan selanjutnya 
perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian yang 
objeknya ditentukan kemudian, misalnya, perjanjian 
asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 1774 
KUHPerdata.
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A. Bentuk-Bentuk Perjanjian
Pada umumnya perjanjian dapat dibedakan menjadi 

2 (dua) bentuk, yaitu tertulis dan lisan. Dalam buku ini, 
yang dimaksud dengan perjanjian tertulis adalah perjanjian 
baku, karena format perjanjian telah disiapkan oleh pihak 
pertama. Misalnya, perusahaan sebagai pihak pertama, 
sudah memiliki format perjanjian yang telah disiapkan, 
tanpa persetujuan atau konsensus dari pihak petani sebagai 
pihak kedua. 

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan 
Bahasa Inggris, yaitu standard contract. Menurut Salim 
bahwa standar kontrak adalah:38 

“Perjanjian yang telah ditentukan dan telah 
dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini 
telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu 
pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap 
ekonomi lemah.”

Sedangkan Munir Fuady memberi pengertian kontrak 
baku yaitu:39

“Sebagai suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya 
oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, 
bahkan sering kali tersebut sudah tercetak 
(boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir 
tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal 

38Salim H. S. (2006). Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata. 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 145.

39Munir Fuady. (2003). Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktik (Vol. 4). 
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

BAB IV
BENTUK, ISI, DAN HAPUSNYA 
PERJANJIAN
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ini ketika kontrak tersebut ditandatangani 
umumnya para pihak hanya mengisikan data-
data informatif tertentu mengubah klausul-
klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak 
tersebut, sangat berat sebelah. dengan demikian, 
oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada 
elemen kata sepakat yang merupakan syarat 
syahnya kontrak dalam kontrak tersebut.”

Dari pengertian tersebut, jelas bahwa perjanjian 
baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya 
oleh pihak berekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya 
diminta untuk menerima atau menolak isinya. Jadi, tampak 
sekali bahwa pihak yang berekonomi kuat memanfaatkan 
pihak lainnya yang berekonomi lemah dengan tujuan untuk 
memperoleh keuntungan.

Unsur memanfaatkan keadaan secara ekonomi dan 
sosial terang sekali dalam terbentuknya kontrak standar. 
Sering pula dalam pelaksanaan kontrak baku dilakukan 
cara-cara pengaruh yang tidak pantas bahkan tekanan yang 
sering bagi pihak lainnya, dimana karena kondisi ekonomi 
dan psikologi, terpaksa menerima meskipun dengan 
setengah hati. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan asas-
asas hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, 
asas keadilan, asas kesamaan hukum, asas kepatutan, asas 
keseimbangan dan asas perlindungan. 

Beberapa larangan dalam membuat klausul baku 
dalam setiap dokumen dan atau perjanjian, khususnya 
sebagaimana berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan 
huruf g, yang mengatur bahwa:

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada 
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen 
secara angsuran;
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g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan 
yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau 
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 
dibelinya.

Larangan pemberian kuasa oleh konsumen kepada 
pelaku usaha perubahan atau menambah klausul perjanjian 
oleh pelaku usaha sementara kontrak sedang berjalan dapat 
merugikan kreditur. Cara-cara seperti ini selain melanggar asas-
asas hukum perjanjian yang berlaku juga sangat tidak etis dilihat 
dari kacamata manapun. Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tersebut, 
terutama dalam kaitannya dengan perjanjian standar, pada 
dasarnya meletakkan hak-hak yang setara antara konsumen dan 
pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. 
Bahkan pelanggaran terhadap pasal tersebut dikategorikan 
sebagai pelanggaran pidana sebagaimana berdasarkan 
Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999, yang mengatur bahwa:

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 
(2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), 
Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan 
huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, 
sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan 
ketentuan pidana yang berlaku.

Meskipun telah tersedia peraturan perundang-
undangan yang membuka kesempatan kepada para 
konsumen untuk mengajukan gugatan bila terjadi kerugian 
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dalam perjanjian ini, namun sampai sekarang ini masing 
sangat kurang yang menggunakan hak gugat tersebut, hal 
ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya 
dilanggar oleh perusahaan/pengusaha;

2. Praktik peradilan kita, apalagi dalam bidang perdata, 
yang tidak sederhana, cepat dan biaya tinggi;

3. Sikap pengadilan kita yang tidak memihak dan tidak 
melindungi kelompok masyarakat lemah seperti petani.

Sehubungan dengan uraian di atas, sangat diharapkan 
agar dalam reformasi hukum perjanjian nasional ke depan 
diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang kontrak standar ini, 
yaitu dalam bentuk pembatasan untuk bidang usaha tertentu 
saja agar dalam transaksi ekonomi yang memang tidak bisa 
dihindari dalam kehidupan masyarakat, tidak berdampak 
memperuncing kesenjangan sosial dan ekonomi dalam 
masyarakat. Hal ini diperlukan untuk melindungi masyarakat, 
terutama perlindungan terhadap kalangan masyarakat yang 
berekonomi lemah terhadap mereka yang kuat ekonominya.

B. Isi Perjanjian
Isi perjanjian pada dasarnya adalah ketentuan-

ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh 
para pihak. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini pada 
dasarnya berisi tentang hak dan kewajiban yang mereka harus 
penuhi, dan konsekuensinya ialah berlaku mengikat bagi para 
pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. 

Apa yang menjadi unsur-unsur suatu perjanjian 
adalah sebagaimana berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata, 
yang mengatur bahwa:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang 
dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan 
juga segala sesuatu yang menurut sifatnya 
persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, 
kebiasaan, atau undang-undang.”
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Lebih lanjut, Munir Fuady menjelaskan bahwa dari 
Pasal 1339 KUHPerdata dapat diketahui elemen-elemen dari 
suatu perjanjian, dimana meliputi isi perjanjian itu sendiri, 
kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang.40 Sehubungan 
dengan urutan elemen-elemen perjanjian sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata tersebut, Miriam 
Darus Badrulzaman berpandangan bahwa:41

“Dalam praktik peradilan, urutan-urutan tersebut 
mengalami perubahan. Simpulan peradilan 
diambil dari ketentuan Pasal 3 Algemene 
Bepalingen (AB) yang menentukan bahwa 
kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum 
apabila ditunjuk oleh undang-undang”. 

Dengan demikian, pengadilan menempatkan undang-
undang di atas kebiasaan, sehingga isi perjanjian menjadi:

1. Hal yang tegas diperjanjikan;
2. Undang-Undang;
3. Kebiasaan; dan
4. Kepatutan.

Menurut penulis, menempatkan undang-undang di 
atas kebiasaan hanya bersifat penegasan dan kondisional. 
Artinya, jika dalam suatu kasus tertentu menghendaki 
agar undang-undang didahulukan di atas kebiasaan, maka 
demikianlah susunannya isi suatu perjanjian, namun apabila 
dalam kasus lain tertentu pula pengadilan mengatakan 
bahwa kebiasaan harus di atas undang-undang, maka 
berlakulah susunan isi suatu perjanjian sebagaimana yang 
ditentukan oleh KUHPerdata. Oleh karena itu, menyangkut 
isi perjanjian harus dilihat dari kasusnya. Jika berdasarkan 
pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka jelas isi 
kata sepakat yang dibuat oleh para pihaklah yang harus 
diikuti dan dijadikan dasar, baru kemudian undang-undang, 

40Ibid., hlm. 332.
41Mariam Darus Badrulzaman. (2006). Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: PT. Alumni, hlm. 
50.
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kebiasaan dan seterusnya kepatutan. Keempat isi perjanjian 
tersebut akan diuraikan di bagian berikut ini.

1. Hal Tegas yang Diperjanjikan
Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, yang dimaksud 

dengan isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan 
secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan 
kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut baik 
secara tertulis maupun tidak tertulis. Tidak semua 
perjanjian harus dinyatakan secara tegas, apabila 
menurut kebiasaan selamanya dianggap diperjanjikan. 
Sebagaimana berdasarkan Pasal 1347 KUHPerdata, 
yang mengatur bahwa:

“Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan 
menurut kebiasaan, harus dianggap telah 
termasuk dalam persetujuan, walaupun 
tidak dengan tegas dimasukkan dalam 
persetujuan.”

Maksudnya ialah bahwa walaupun para pihak 
tidak menyatakannya secara tegas dalam perjanjian, 
para pihak pada dasarnya telah mengakui syarat-syarat 
yang demikian itu, karena hal itu dapat memberi akibat 
komersial terhadap maksud para pihak. Masalah yang 
perlu diperhatikan dalam hal ini ialah bahwa syarat-
syarat atau kewajiban yang dinyatakan tidak tegas 
dalam perjanjian hanya timbul dalam keadaan tidak ada 
ketentuan yang tegas mengenai persoalan tersebut.

2. Undang-Undang
Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, yang 

mengatur bahwa:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai 
dengan undang-undang berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat 
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ditarik kembali selain dengan kesepakatan 
kedua belah pihak, atau karena alasan-
alasan yang ditentukan oleh undang-undang. 
Persetujuan harus dilaksanakan dengan 
itikad baik.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 
pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa 
pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan oleh dan sesuai dengan undang-undang. 
Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau 
secara sah adalah mengikat sebagai undang-undang 
terhadap para pihak. Nyata bahwa di sini terkandung 
realisasi asas kepastian hukum.

3. Kebiasaan
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1339 

KUHPerdata, kebiasaan yang dimaksud dalam ketentuan 
pasal tersebut, adalah kebiasaan pada umumnya, yaitu 
kebiasaan masyarakat setempat atau kebiasaan yang 
lazim berlaku di dalam golongan masyarakat tertentu.

4. Kepatutan
Pada dasarnya kepatutan ini merujuk pada 

ukuran tentang hubungan rasa keadilan dalam 
masyarakat. Falsafah negara kita (Pancasila) 
menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan, 
keserasian dan keseimbangan antara penggunaan hak 
asasi dengan kewajiban asasi. Dengan kata lain, bahwa 
di dalam kebebasan terkandung tanggung jawab, baik 
terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan 
masyarakat. Sangat relevan bila disimak pada bagian II 
nomor 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang 
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 
(Ekaprasetia Pancakarsa), yang menegaskan bahwa:
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“Dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab, manusia diakui dan diperlakukan 
sesuai dengan harkat dan martabatnya 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, 
yang sama derajatnya, yang sama hak 
dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa 
membeda-bedakan suku, keturunan, agama 
dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan 
sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena 
itu dikembangkanlah sikap saling mencintai 
sesama manusia, sikap tenggang rasa dan 
“tepa salira”, serta sikap tidak semena-mena 
terhadap orang lain.” 

Sehubungan dengan Ketetapan MPR tersebut di 
atas, Soepomo telah memberikan sumbangan pikiran 
yang sangat besar dalam meletakkan dasar-dasar 
terhadap hubungan individu dan masyarakat Indonesia 
yang membedakannya dengan masyarakat barat, yang 
pada intinya ia mengatakan bahwa:42

“Ciri khas masyarakat Indonesia yang 
membedakannya dengan masyarakat barat 
ialah bahwa bagi masyarakat Indonesia, 
kepentingan individu harus selaras dan 
seimbang dengan kepentingan masyarakat, 
bahkan kepentingan individu terikat oleh 
kepentingan masyarakat, karena bagi 
masyarakat Indonesia yang utama adalah 
masyarakat, sehingga tujuan hukum dibuat 
adalah untuk kepentingan individu yang 
selaras dan sesuai dengan kepentingan 
masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat 
barat yang penting harus dilindungi adalah 
kepentingan individu bahkan terlepas dari 
masyarakat, sehingga tujuan hukum bagi 
masyarakat barat adalah untuk melindungi 
kepentingan individu.”

42S. Soepomo. (1986). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: PT. Pradnya 
Paramita.
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Jadi, yang dianggap sebagai kepatutan 
ialah kemampuan menunjukan dan menempatkan 
sesuatu pada tempatnya secara proporsional di 
antara kepentingan masing-masing individu dengan 
kepentingan masyarakat. Itulah hakikat individu dalam 
masyarakat dan hakikat masyarakat yang terdiri dari 
individu-individu dan individu dikenal sebagai individu 
di samping individu lainnya karena ia berada di dalam 
masyarakat. Seorang individu tidak akan dikenal sebagai 
individu jika ia tidak berada di samping individu lainnya 
atau di dalam masyarakatnya. Dalam kerangka inilah 
pentingnya kepentingan umum (masyarakat) dijadikan 
sebagai asas dalam setiap perjanjian.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa suatu 
perjanjian ialah suatu perhubungan hukum antara dua 
orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak 
menuntut suatu prestasi atau hal dari pihak yang lain, dan 
pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi 
yang dituntut itu. Hal ini mengandung arti sebaliknya, 
bahwa apabila prestasi yang menjadi objek perjanjian itu 
tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya 
yang merasa dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi 
tersebut dapat menuntut untuk dipenuhi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka telah diatur 
dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa isi suatu perikatan 
berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak 
yang membuatnya, terkandung makna bahwa substansi 
suatu perjanjian pada dasarnya ialah apa-apa yang 
dikehendaki oleh kedua belah pihak untuk dilakukan dan 
sebaliknya untuk tidak dilakukan. Kehendak itu disepakati 
atau berkesesuaian antara satu sama lainnya. Point-point 
kesepakatan kedua belah pihak tersebut itulah yang diatur 
dan dimuat dalam naskah perjanjian oleh kedua belah pihak 
yang umumnya dalam bentuk pasal-pasal. Janji di antara 
para pihak merupakan hubungan hukum dan ‘jantung’ dari 
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suatu perjanjian.43 Isi pasal-pasal itu mengatur apa yang 
menjadi hak dan kewajiban para pihak. Suatu hak bagi pihak 
yang satu menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya. Begitu 
pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban pihak yang satu 
menjadi hak bagi pihak yang lainnya. Jadi, hak dan kewajiban 
itu berlaku secara timbal balik bagi kedua belah pihak dan 
harus dipenuhi. Para pihak, berdasarkan asas kebebasan 
berkontrak, bebas menentukan isi perjanjian sesuai yang 
diinginkan oleh keduanya, tetapi dengan ketentuan bahwa 
tidak boleh bertentangan ketentuan yang telah diatur dalam 
KUHPerdata, di antaranya:

1. Pasal 1339, yang terkait Undang-Undang;
2. Pasal 1339, yang terkait keadilan;
3. Pasal 1337, yang terkait kesusilaan;
4. Pasal 1339, yang terkait kebiasaan;
5. Pasal 1337, yang terkait ketertiban umum.

Sebagai negara hukum, sudah menjadi prinsip bahwa 
segala aktivitas individu sebagai anggota masyarakat dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam 
melakukan transaksi perjanjian dengan siapapun senantiasa 
tidak boleh melanggar HAM. Di samping itu pula, suatu 
perjanjian harus mengandung unsur-unsur:

1. Pasal 1320, yang terkait dengan suatu sebab yang tidak 
terlarang;

2. Pasal 1321, yang terkait dengan tidak diberikan 
karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau 
penipuan; dan

3. Pasal 1338, yang terkait dengan keharusan yang 
dilandasi dengan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, mengatur 
bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 
empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

43Lihat Herlien Budiono. (2009). Op. Cit., hlm. 139.
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2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa isi 
atau substansi perjanjian adalah apa yang telah diperjanjikan 
oleh para pihak, yang bersumber dari kesesuaian kehendak 
masing-masing pihak untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan 
yang dikemukakan di atas. Satu dan lain hal kesemuanya 
itu harus sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian yang 
berlaku, baik asas-asas hukum perjanjian yang berlaku umum 
maupun asas-asas hukum perjanjian yang berlaku nasional.

Isi suatu perjanjian juga harus memenuhi rasa 
keadilan, menjamin kepastian hukum, memberi manfaat, dan 
pada gilirannya semuanya dapat menciptakan kemaslahatan 
hidup bagi para pihak yang membuat perjanjian khususnya, 
dan masyarakat pada umumnya. Dasar pemikiran mengapa 
substansi perjanjian itu harus beranjak dari asas-asas 
hukum yang berlaku, ialah agar isi perjanjian itu terutama 
dalam pelaksanaannya memiliki roh sebagai kekuatan dan 
dasar pembenaran keberlakuannya sehingga memiliki daya 
ikat bagi para pihak yang membuatnya. Isi atau substansi 
suatu perjanjian haruslah dibuat secara hati-hati, jelas dan 
tegas serta mudah dipahami oleh para pihak, sehingga dapat 
mencegah timbulnya perbedaan interpretasi di kemudian 
hari jika terjadi perselisihan di antara para pihak. 

Dalam ajaran ilmu hukum, substansi hukum 
merupakan salah satu faktor penting yang turut 
mempengaruhi keberlakuan hukum, di samping faktor-
faktor lainnya seperti, faktor struktur hukum, budaya 
hukum, profesionalisme hukum, administrasi hukum 
dan sebagainya. Dalam hal ini, Lawrence M. Friedman 
menjelaskan bahwa:44

44Lawrence M. Friedman. (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Terj. 
oleh M. Khozim). Bandung: Nusamedia, hlm. 17.
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“Setiap sistem hukum selalu dipengaruhi oleh 
tiga faktor, yaitu faktor struktur hukum, faktor 
substansi hukum, faktor kultur hukum dan 
pembantu-pembantunya.”

Lembaga legislatif tersusun dari berbagai alat 
perlengkapan (pimpinan, komisi, pansus, badan legislatif). 
Sedangkan lembaga yudikatif terdiri atas susunan lembaga 
peradilan, jumlah anggota hakim agung dan pembagian 
peradilan umum serta peradilan khusus.

Substansi hukum ialah isi atau materi hukum itu sendiri, 
yaitu keseluruhan aturan hukum, norma-norma hukum, 
pola perilaku manusia nyata, asas-asas hukum baik tertulis 
maupun tidak tertulis. Misalnya pasal-pasal KUHPerdata, 
norma-norma hukum perjanjian, substansi perjanjian yang 
dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan sebagainya.

Budaya hukum, meskipun dianggap sebagai 
komponen yang kurang jelas, namun dianggap sebagai 
pondasi dari sistem hukum. Tanpa budaya hukum, sistem 
hukum tidak akan berdaya. Budaya hukum tampak dalam 
kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan. Budaya hukum 
adalah kata lain untuk suasana dan kekuatan sosial yang bisa 
menentukan bagaimana hukum bisa digunakan. Beberapa 
hal di bawah ini adalah contoh-contoh budaya hukum: 

a. Kebiasaan pengendara motor untuk memacu gas kalau 
lampu berwarna kuning. Padahal warna itu adalah 
tanda agar pengendara bersiap untuk berhenti dan 
menyongsong lampu warna merah;

b. Budaya orang Amerika yang senang berperkara 
ke pengadilan. Sebaliknya budaya orang Cina dan 
Jepang yang jarang kedengaran melakukan perkara 
di pengadilan, karena mereka malu bila perkaranya 
akhirnya disidangkan di pengadilan. Menurut budaya dan 
anggapan orang Cina dan Jepang bahwa jika ada di antara 
warga mereka yang berperkara di pengadilan, maka itu 
termasuk orang yang hidupnya bermasalah; serta
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c. Kebiasaan birokrasi mempersulit pengajuan 
permohonan izin usaha, apabila tidak disertai dengan 
uang pelicin. Demikian pula kebiasaan aparatur sipil 
negara yang tidak disiplin waktu masuk kantor dan 
tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. 
Kebiasaan orang Indonesia yang masih banyak 
ditemukan membeda-bedakan anggota masyarakat 
dalam memerikan pelayanan di instansi pemerintahan.

Adapun faktor profesionalisme dimaksud adalah 
ketidakmampuan aparat penyelenggara negara dalam 
menyelesaikan tugas pekerjaan yang dipikulkan kepadanya 
oleh undang-undang sehingga dapat menimbulkan kerugian 
pada orang lain atau masyarakat. Bayangkan jika ada 
seorang aparatur sipil negara yang telah menikmati fasilitas 
negara yang bersumber dari uang rakyat, lalu kemudian 
tidak mampu bekerja secara professional seperti yang 
diharapkan oleh rakyat, sudah barang tentu sangat tidak 
diharapkan terjadi di dalam suatu system penyelenggaraan 
pemerintahan negara. Berbicara tentang persoalan tersebut, 
tentu ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, sebut 
saja salah satu di antaranya adalah faktor sistem rekrutmen 
personil yang longgar bahkan sering disusupi dengan cara-
cara yang tidak terpuji (tidak professional) seperti kolusi 
dan nepotisme. Hal tersebut bersumber dari masih lemahnya 
penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

C. Hapusnya Perjanjian
Harus dapat dibedakan hapusnya perjanjian dengan 

perikatan. Karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan 
persetujuan yang merupakan sumbernya masih tetap ada. 
Misalnya, pada persetujuan jual-beli, dimana dengan dibayarnya 
harga, maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, 
sedangkan persetujuannya belum hapus, karena perikatan 
mengenai penyerahan barang belum dilakukan. Kecuali semua 
perikatan dari persetujuan telah hapus seluruhnya, maka 
persetujuannya pun akan berakhir (hapus). Terdapat beberapa 
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Pasal yang dimaksudkan sebagaimana ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 1381 KUHPerdata, antara lain sebagai berikut.45

1. Karena Pembayaran
Perikatan dinyatakan hapus karena sebab 

pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1382 
sampai dengan Pasal 1403 KUHPerdata. Adapun Pasal 
1382 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa 
pun yang berkepentingan, seperti orang 
yang turut berutang atau penanggung utang. 
Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh 
pihak ketiga yang tidak berkepentingan, 
asal pihak ketiga itu bertindak atas nama 
dan untuk melunasi utang debitur, atau asal 
ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur 
sebagai pengganti jika ía bertindak atas 
namanya sendiri.”

2. Karena Penawaran Pembayaran Tunai, yang 
Diikuti oleh Penyimpanan atau Penitipan

Perikatan dinyatakan hapus karena penawaran 
pembayaran tunai, yang diikuti oleh penyimpanan atau 
penitipan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 sampai 
dengan Pasal 1412 KUHPerdata. Adapun Pasal 1404 
KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Jika kreditur menolak pembayaran, maka 
debitur dapat melakukan penawaran 
pembayaran tunai atas apa yang harus 
dibayarnya, dan jika kreditur juga 
menolaknya, maka debitur dapat menitipkan 
uang atau barangnya kepada Pengadilan. 
Penawaran demikian, yang diikuti dengan 
penitipan, membebaskan debitur dan berlaku 
baginya sebagai pembayaran, asal penawaran 
itu dilakukan menurut undang-undang, 

45Lihat juga Soedharyo Soimin. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 266.
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sedangkan apa yang dititipkan secara 
demikian adalah atas tanggungan kreditur.”

3. Karena Pembaruan Utang
Perikatan dinyatakan hapus karena pembaruan 

utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1413 sampai 
dengan Pasal 1424 KUHPerdata. Adapun Pasal 1413 
KUHPerdata, mengatur bahwa ada tiga macam cara 
untuk melakukan pembaharuan utang:

1. bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang 
baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan 
utang lama, yang dihapuskan karenanya;

2. bila seorang debitur baru ditunjuk untuk 
menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur 
dibebaskan dan perikatannya;

3. bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang 
kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur 
lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dan 
perikatannya.

Ketentuan Pasal 1413 KUHPerdata ini 
dipersyaratkan sebagaimana berdasarkan Pasal 1414 
KUHPerdata, yang mengatur bahwa:

“Pembaruan utang tidak dapat hanya 
dikira-kira; kehendak seorang untuk 
mengadakannya harus terbukti dan isi akta.”

4. Karena Kompensasi atau Perjumpaan Utang
Perikatan dinyatakan hapus karena kompensasi 

atau perjumpaan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 
1425 sampai dengan Pasal 1435 KUHPerdata. Adapun 
Pasal 1425 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Jika dua orang saling berutang, maka 
terjadilah antara mereka suatu perjumpaan 
utang yang menghapuskan utang-utang 
kedua orang tersebut dengan cara dan dalam 
hal-hal berikut.”
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Hal-hal berikut dari ketentuan di atas lebih lanjut 
diatur dalam Pasal 1426 dan pasal 1427 KUHPerdata. 
Pasal 1426 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan 
tanpa setahu debitur, dan kedua utang itu 
saling menghapuskan pada saat utang itu 
bersama-sama ada, bertimbal balik untuk 
jumlah yang sama.”

Pasal 1427 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Perjumpaan hanya terjadi antara dua utang 
yang dua-duanya berpokok sejumlah utang, 
atau sejumlah barang-barang yang dapat 
dihabiskan dan jenis yang sama, dan yang 
dua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih 
seketika. Bahan makanan, gandum dan hasil-
hasil pertanian yang penyerahannya tidak 
dibantah dan harganya dapat ditetapkan 
menurut catatan harga atau keterangan 
lain yang biasa dipakai di Indonesia, dapat 
diperjumpakan dengan sejumlah uang 
yang telah diselesaikan dan seketika dapat 
ditagih.”

5. Karena Percampuran Utang
Perikatan dinyatakan hapus karena percampuran 

utang, sebagaimana berdasarkan Pasal 1436 
KUHPerdata, yang mengatur bahwa:

“Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur 
berkumpul pada satu orang, maka terjadilah 
demi hukum suatu percampuran utang dan 
oleh sebab itu piutang dihapuskan.”

Adapun berdasarkan Pasal 1437 KUHPerdata, 
mengatur bahwa:

“Percampuran Utang yang terjadi pada 
debitur utama berlaku juga untuk keuntungan 
para penanggung utangnya. Percampuran 
yang terjadi pada diri penanggung utang, 
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sekali-kali tidak mengakibatkan hapusnya 
utang pokok. Percampuran yang terjadi 
pada diri salah satu dan pada debitur 
tanggung-menanggung, tidak berlaku 
untuk keuntungan para debitur tanggung-
menanggung lain hingga melebihi bagiannya 
dalam utang tanggung-menanggung.”

6. Karena Pembebasan Utang
Perikatan dinyatakan hapus karena kompensasi 

atau perjumpaan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 
1438 sampai dengan Pasal 1443 KUHPerdata. Adapun 
Pasal 1438 KUHPerdata, mengatur bahwa “pembebasan 
suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan 
harus dibuktikan.” Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1439 
KUHPerdata, mengatur bahwa: 

“Pengembalian sepucuk surat piutang di 
bawah tangan yang asli secara sukarela 
oleh kreditur kepada debitur, bahkan juga 
terhadap orang-orang lain yang turut 
berutang secara tanggung-menanggung”

7. Karena Musnahnya Barang yang Terutang
Perikatan dinyatakan hapus karena musnahnya 

barang yang terutang, sebagaimana berdasarkan Pasal 
1444 KUHPerdata, yang mengatur bahwa: 

“Jika barang tertentu yang menjadi 
pokok persetujuan musnah, tak dapat 
diperdagangkan, atau hilang hingga tak 
diketahui sama sekali apakah barang itu 
masih ada, atau tidak, maka hapuslah 
perikatannya, asal barang itu musnah atau 
hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum 
ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun 
debitur lalai menyerahkan suatu barang, 
yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap 
kejadian-kejadian yang tak terduga, 
perikatan tetap hapus jika barang itu akan 
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musnah juga dengan cara yang sama di 
tangan kreditur, seandainya barang tersebut 
sudah diserahkan kepadanya. Debitur 
diwajibkan membuktikan kejadian tak 
terduga yang dikemukakannya. Dengan cara 
bagaimanapun suatu barang hilang atau 
musnah, orang yang mengambil barang itu 
sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk 
mengganti harga.”

Adapun berdasarkan Pasal 1445 KUHPerdata, 
mengatur bahwa:

“Jika barang yang terutang musnah, tak 
lagi dapat diperdagangkan, atau hilang 
di luar kesalahan debitur, maka debitur, 
jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti 
rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan 
memberikan hak dan tuntutan tersebut 
kepada kreditur.”

8. Karena Kebatalan dan Pembatalan Perikatan
Perikatan dinyatakan hapus karena kebatalan 

dan pembatalan perikatan, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata. 
Adapun Pasal 1446 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Semua perikatan yang dibuat oleh anak 
yang belum dewasa, atau orang-orang 
yang berada di bawah pengampuan adalah 
batal demi hukum, dan atas tuntutan yang 
diajukan oleh atau dan pihak mereka, harus 
dinyatakan batal, semata-mata atas dasar 
kebelumdewasaan atau pengampuannya. 
Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang 
bersuami dan oleh anak-anak yang belum 
dewasa yang telah disamakan dengan orang 
dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh 
perikatan tersebut tidak melampaui batas 
kekuasaan mereka.”
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9. Karena Berlakunya Suatu Syarat Pembatalan
Perikatan dinyatakan hapus karena berlakunya 

suatu syarat pembatalan, sebagaimana diatur dalam 
Bab I buku KUHPerdata.

10. Karena Lewat Waktu
Perikatan dinyatakan hapus karena lewat waktu, 

sebagaimana diatur dalam suatu bab sendiri pada 
KUHPerdata. Adapun suatu perjanjian dikatakan hapus 
atau berakhir apabila:

a. Telah Lampau Waktunya (Kedaluwarsa)
Undang-undang menentukan batas 

berlakunya suatu perjanjian. Hal tersebut 
sebagaimana berdasarkan Pasal 1066 KUHPerdata, 
yang mengatur bahwa:

“Tiada seorang pun diharuskan menerima 
berlangsungnya harta peninggalan 
dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan 
harta peninggalan itu dapat sewaktu-
waktu dituntut, meskipun ada ketentuan 
yang bertentangan dengan itu. Akan 
tetapi dapat diadakan persetujuan untuk 
tidak melaksanakan pemisahan harta 
peninggalan itu selama waktu tertentu. 
Perjanjian demikian hanya mengikat 
untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat 
jangka waktu itu perjanjian itu dapat 
diperbarui.”

Pada bagian akhir Pasal 1066 KUHPerdata di 
atas, terdapat penegasan perihal pembatasan atau 
membatasi berlakunya hanya lima tahun. Artinya, 
lewat dari waktu itu, mereka dapat melakukan 
perbuatan hukum.
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b. Telah Tercapai Tujuannya
Dinyatakan bahwa berhenti, oleh para pihak 

atau undang-undang dapat menentukan bahwa 
terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan 
hapus. Dicabut kembali, maksudnya para pihak 
sepakat untuk mencabut kembali perjanjian yang 
mereka buat. Diputuskan oleh hakim berdasarkan 
alasan-alasan hukum, serta mempertimbangkan 
asas-asas hukum perjanjian yang berlaku, hakim 
memutus sengketa para pihak.
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A. Pengertian Asas Hukum
Di dalam ilmu hukum, pembicaraan tentang asas-

asas khususnya asas-asas hukum sangat penting artinya, 
mengingat bahwa asas-asas hukum pada hakikatnya 
merupakan unsur dasar pengikat berlakunya suatu peraturan 
hukum. Para ahli hukum sepakat berpendapat bahwa tanpa 
adanya asas hukum yang terkandung dalam suatu peraturan 
hukum maka peraturan hukum itu tidak memiliki kekuatan 
atau daya ikat dalam keberlakuannya di masyarakat. Asas 
tersebut diibaratkan sebagai jantungnya hukum. Bahkan 
dianggap sebagai rohnya suatu peraturan hukum. Untuk 
lebih jelasnya mengenai apa itu asas hukum, perlu diuraikan 
baik secara etimologi maupun secara terminologi tentang 
asas hukum tersebut. 

Secara etimologi, kata “asas” dapat berarti dasar 
(sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat).46 
Jadi, asas berarti landasan atau dasar, dimana dari asas 
tersebut melahirkan sesuatu berupa nilai kebaikan, nilai 
kebenaran, dan nilai kemanfaatan bagi kehidupan setiap 
orang bahkan bagi kemanusiaan. Dalam bahasa Inggris “asas” 
disebut ‘principle’. Kemudian kata ‘principle’ menjadi bahasa 
Indonesia, yaitu prinsip, sesuatu yang prinsip, sesuatu yang 
mendasar. Makna asas sebenarnya adalah sesuatu yang 
paling dalam-inti, paling hakiki-paling mendasar. Contoh, 

46Tim Penyusun (Ed.) (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan – Balai Pustaka, hlm. 70.

BAB V
ASAS HUKUM PERJANJIAN
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hakikat adanya Tuhan sebagai pencipta pertama, artinya 
hanya Tuhan sebagai pencipta dan tidak ada yang lain, 
selain Tuhan tidak ada yang lain sebagai sumber sesuatu. 
Jadi, asas sebagai sesuatu yang paling mendasar berarti 
menjadi sumber asal kebenaran. Kaitannya dengan hukum, 
maka asas hukum, khususnya hukum perjanjian berarti 
merupakan nilai ideal dan moral yang mengikat para pihak 
yang melakukan suatu perjanjian. 

Satjipto Rahardjo bahkan mengatakan bahwa:47

“Asas hukum itu merupakan ‘rohnya’ hukum 
atau ‘jantungnya’ hukum. Artinya, jika roh 
dan jantung tidak ada pada seseorang, maka 
berarti ia adalah ‘mayat’, dan ‘mayat’ sudah 
pasti pula tidak berguna lagi. Dengan kata 
lain, asas hukum merupakan nilai dasar yang 
menjadikan peraturan hukum menjadi hidup, 
dan karenanya memiliki daya ikat sehingga suatu 
peraturan perundang-undangan dapat berjalan 
atau ditegakkan. Sebaliknya, jika suatu norma 
atau peraturan perundang-undangan dalam 
keberlakuannya tidak berlandaskan pada asas-
asas yang berlaku padanya maka peraturan 
perundang-undangan tidak memiliki daya 
mengikat bagi masyarakat yang bersangkutan.”

Maksud yang dikandung dalam pengertian asas secara 
etimologis tersebut ialah bahwa asas merupakan sesuatu 
yang sangat mendasar. Di dalamnya terkandung nilai dasar, 
yaitu nilai etis (nilai kebaikan dan kebenaran). Di dalam 
kehidupan bermasyarakat, pada hakikatnya setiap sesuatu 
yang dilakukan baik dilakukan sendiri apalagi melibatkan 
orang lain, yang menjadi ukuran utamanya adalah sesuatu 
yang dilakukan itu wajib mengandung nilai kebaikan dan 
kebenaran. Jika tidak mengandung nilai kebaikan dan 
kebenaran jelas sebaliknya adalah buruk dan salah dan 
karenanya apapun alasannya tidak boleh diberlakukan atau 

47Satjipto Rahardjo. (1982). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Alumni.
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harus ditolak. Pada dasarnya setiap sesuatu yang baik dan 
benar mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan. 

Istilah ’principle’ dalam Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary of Current English sebagaimana dikutip oleh Rusli 
Effendy., et al., adalah:48

“Basic-truth or general law of cause and effect. 
Principle is a fundamental truth or doctrine, as 
of law: a comprehensive rule or doctrine which 
furnishes a basis or origin for others.”

Pengertian asas di atas dapat dimaknai sebagai 
dasar nilai yang di dalamnya mengandung kebaikan atau 
ajaran yang asli bagi kebaikan secara umum. Asas hukum 
merupakan sesuatu yang melahirkan peraturan-peraturan 
atau aturan hukum, merupakan ratio legis dari aturan 
ataupun peraturan hukum. Dengan demikian asas hukum 
lebih abstrak dari aturan ataupun peraturan hukum.

Said Sampara., et al. menekankan bahwa dalam 
membicarakan mengenai asas hukum, maka itu berarti 
membicarakan unsur yang penting dan pokok dari 
peraturan hukum.49 Dapat dikatakan bahwa asas hukum 
merupakan jantungnya peraturan hukum. Dikatakan 
demikian karena, Pertama, ia merupakan landasan yang 
paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, ini berarti 
bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya 
bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kedua, asas 
hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan 
hukum atau merupakan peraturan ratio legis dari peraturan 
hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan 
melahirkan suatu peraturan hukum selanjutnya.

Lebih lanjut, menurut Satjipto Rahardjo, bahwa 
“asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum”.50 

48Rusli Effendy., et al. (1991). Teori Hukum. Ujung Pandang: Hasanuddin 
University Press, hlm. 211.

49Said Sampara., et al. (2011). Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: 
Total Media, hlm. 77.

50Satjipto Rahardjo. (1982). Op. Cit., hlm. 86.
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Dikatakan bahwa asas hukum mengandung niai-nilai dan 
tuntutan-tuntutan etis. Apabila membaca suatu peraturan 
hukum, mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis 
di situ. Tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis 
yang demikian atau setidak-tidaknya kita bisa merasakan 
adanya petunjuk ke arah itu.

Herlien Budino mengatakan bahwa:51

“Asas-asas hukum sebagai norma-norma penguji 
yang fundamental adalah pokok-pokok pikiran 
yang melandasi sistem hukum yang nyata 
berfungsi sebagai hukum positif.”

Selanjutnya dikatakan bahwa asas-asas hukum secara 
reflektif meletakkan perkaitan antara nilai-nilai (tata nilai), 
pokok-pokok pikiran, pelibatan moral, dan susila pada satu 
pihak dengan hukum positif pada pihak lain. 

Asas hukum secara umum menunjuk pada dasar 
pemikiran, dasar ideologis dari ketentuan hukum. 
Kadangkala asas hukum tersebut samar dan hanya dapat 
dipahami dengan mendalaminya secara sungguh-sungguh 
sehinga dapat diketahui dan diuraikan. Suatu asas hukum 
telah digambarkan oleh Paul Scholten sebagaimana dikutip 
oleh Rusli Effendy., et al., bahwa:52

“... pokok-pokok pikiran yang melandasi dan 
melatarbelakangi setiap ketentuan perundang-
undangan maupun putusan-putusan pengadilan 
di dalam suatu sistem hukum. Ragam peraturan-
peraturan khusus dan putusan-putusan tersebut 
dapat dipandang sebagai pengejawantahan 
dirinya.”

Pada bagian lain, J. J. H. Bruggink menegaskan bahwa:53

“Asas-asas hukum adalah pokok-pokok pikiran 
yang berpengaruh terhadap norma-norma 
perilaku dan yang juga menentukan lingkup 

51Herlien Budiono. (2009). Op. Cit., hlm. 28.
52Rusli Effendy., et al. (1991). Op. Cit ., hlm. 34.
53Ibid.



BAB 5: Asas Hukum Perjanjian

73

keberlakuan norma-norma hukum. Ditegaskan 
pula bahwa norma-norma yang mencakup 
ukuran-ukuran untuk mengukur/menilai 
(waardemaatstaven).”

Untuk lebih jelasnya mengenai asas hukum, 
dikemukakan melalui contoh-contoh berikut ini:

1. Asas hukum yang berbunyi audi et alteram partem, 
artinya dengarlah juga pihak lain. Asas hukum ini berada 
dan berlaku di bidang hukum acara, yang kemudian asas 
hukum ini melahirkan sejumlah peraturan hukum acara, 
antara lain:
a. Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, yang terkait pengadilan yang 
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang;

b. Pasal 126 HIR/Pasal 150 Rv, yang terkait tata 
cara pemanggilan dimana apabila tergugat telah 
dipanggil secara patut, dan tergugat tidak datang 
menghadap ke pengadilan, masih diberi kelonggaran 
agar dipanggil sekali lagi.

2. Asas hukum yang berbunyi ius curia novit yang artinya 
hakim dianggap tahu hukum. Asas hukum ini kemudian 
melahirkan sejumlah peraturan hukum. Misalnya, Pasal 
10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang mengatur 
bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

3. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, 
sebagaimana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 
48 Tahun 2009, mengatur bahwa “Hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat.”
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Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki 
terjadinya konflik antar norma atau peraturan perundang-
undangan. Namun, apabila terjadi juga konflik atau 
pertentangan tersebut maka asas hukumlah yang berfungsi 
menyelesaikannya. Terkait dengan hal tersebut, pembahasan 
selanjutnya akan menjawab pertanyaan bagaimana bilamana 
terjadi konflik atau pertentangan norma atau peraturan 
hukum yang satu dengan norma atau peraturan hukum 
lainnya yang berlaku. 

B. Fungsi Asas Hukum dalam Hukum Perjanjian
Uraian di atas telah banyak memberikan pemahaman 

tentang asas hukum sehingga lebih awal dapat tergambar 
dalam pikiran kita bahwa membicarakan tentang asas-
asas hukum sangatlah penting fungsinya terutama dalam 
keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Fungsi asas-asas hukum ialah untuk sejauh 
mungkin menjaga dan mewujudkan standar nilai 
(waardenmaatstaven) atau tolok ukur yang tersembunyi di 
dalam atau yang mendasari norma-norma hukum baik yang 
tercakup di dalam hukum positif maupun di dalam praktik 
hukum. Asas hukum bisa saja menjadi dasar dari beberapa 
peraturan hukum, sekumpulan peraturan hukum, bahkan 
melandasi stelsel hukum atau sistem hukum. Terhadap 
hukum positif, asas hukum memiliki hubungan yang kuat 
dalam arti bahwa aturan-aturan hukum harus dimengerti 
dengan bertolak dari latar belakang asas-asas hukum yang 
selaras atau sesuai dengan hukum positif.

Jadi, sebenarnya dapat dikatakan bahwa asas-asas 
hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum 
dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku, sekalipun 
tidak dengan secara langsung sebagaimana terjadi dengan 
norma-norma perilaku. Asas-asas hukum menjelaskan 
dan menjustifikasi norma-norma hukum yang di dalamnya 
terkandung (dan bertumpu) nilai-nilai ideologis tertib hukum.
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Asas yang menyatakan bahwa suatu kesepakatan yang 
dibuat secara bebas oleh para pihak akan memiliki kekuatan 
hukum dan mengikat semua pihak-pihak yang melakukan 
kesepakatan, secara umum diterima dan diakui sebagai asas 
hukum di dalam hukum perjanjian. Asas tersebut dianggap 
sebagai kesepakatan yang menjadi seharusnya dan dijunjung 
tinggi karena apabila seseorang menerima sesuatu hal 
sebagai kewajiban, ia harus memenuhi kewajiban tersebut. 
Namun tidaklah mudah untuk menjelaskan bagaimana hal 
tersebut dapat diterima sebagai sesuatu hal yang terberi 
(hak). 

Hukum perjanjian dilandaskan pada asas-asas, 
sedangkan terjadinya suatu perjanjian dimungkinkan oleh 
adanya aturan-aturan hukum yang dalam penerapannya 
harus senantiasa berlandaskan pada asas-asas tersebut 
agar memiliki daya ikat. Sehubungan dengan hal tersebut, 
Johannes Willem Nieuwenhuis mengatakan bahwa:54

“Asas-asas hukum dapat dipergunakan dengan 
dua cara, yaitu sebagai unsur atau sifat penting 
dan sebagai landasan pembenar bagi aturan 
maupun keputusan.”

Sedangkan J. H. P. Bellefroid menjelaskan bahwa:55

“Asas hukum umum adalah norma dasar yang 
dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh 
ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-
aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum 
merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum 
positif.”

Aturan-aturan hukum yang memungkinkan dibuatnya 
perjanjian pada gilirannya, demi kepentingan penafsirannya, 
sangat bergantung pada asas-asas hukum tersebut. Asas-
asas hukum dengan demikian, menentukan batas-batas 
atau jangkauan keberlakuan dari aturan-aturan hukum. 

54Johannes Willem Nieuwenhuis. (1985). Pokok-Pokok Hukum Perikatan 
(Terj. oleh Djasadin Saragih). Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 7.

55Sudikno Mertokusumo. (2003). Op. Cit., hlm. 34.
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Maka, pembenaran atau legitimasi dari kekuatan mengikat 
suatu perjanjian harus dicari di dalam asas-asas hukum 
perjanjian. Atas dasar itu pula, maka dapat dikatakan bahwa 
kekuatan mengikat dari suatu perjanjian harus kita cari di 
dalam asas-asas hukum yang melandasinya. Dalam kaitan 
inilah perlunya naskah suatu perjanjian diuji dari asas-
asas hukum perjanjian itu sendiri sehingga keberlakuannya 
terhadap para pihak mempunyai kekuatan atau pembenaran 
hukum yang sah.

Bagaimana pembenaran hukum (legitimasi) atau 
dasar hukum kekuatan mengikat dari suatu perjanjian 
(kontrak)? Dengan kata lain, apa yang harus kita anggap 
penting dalam ihwal pembentukan dan penafsiran dari 
aturan-aturan yang mengatur keberlakuan suatu perjanjian?

Daya mengikat suatu perjanjian beranjak dari Pasal 
1320-1328 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur 
tentang syarat sah terjadinya suatu perjanjian. Sedangkan 
Pasal 1321 KUHPerdata56 mengatur tentang pembatasan 
dan pengecualian dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata 
tersebut. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, mengatur 
bahwa:

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai 
kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau 
diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Di dalam ketentuan pasal-pasal tersebut tidak secara 
jelas dikemukakan apa yang dimaksud dengan kesepakatan. 
Bahkan juga tidak dijelaskan bagaimana kesepakatan tersebut 
harus terwujud. Hanya disebutkan mengenai kondisi-kondisi 
yang membuat perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar). 
Dalam perkembangan dunia yang semakin kompleks dan 
dinamis seperti sekarang ini, sudah saatnya dibangun 
pemikiran untuk mencari inti dari syarat lahirnya suatu 
kesepakatan (consensus) pada latar belakang kejiwaan para 
pihak, yaitu berupa pernyataan kehendak dari para pihak atau 
56Ibid.
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kehendak yang diwujudnyatakan, serta dilandaskan pada 
kepercayaan atau harapan yang wajar untuk terbentuknya 
suatu perjanjian. Hal demikian, sejalan dengan pendapat 
Herlien Budiono yang mengatakan bahwa:57

“Di dalam suatu kesepakatan (toestemming) 
tidak lagi disebutkan sebagai syarat terjadinya 
perjanjian, namun disebutkan bahwa kesepakatan 
akan terbentuk melalui pernyataan kehendak 
yang saling terkait dan berkesesuaian.”

Pandangan di atas mengandung arti bahwa terjadinya 
suatu perjanjian tidak saja semata-mata karena adanya kata 
sepakat di antara pihak yang melakukan perjanjian, akan 
tetapi perjanjian itu dapat pula terjadi ketika ada kesesuaian 
kehendak (will) di antara kedua belah pihak. Jadi, suatu 
perjanjian sudah dapat dikatakan terjadi ketika masing-
masing pihak yang melakukan perjanjian menyatakan 
kehendaknya dan kehendak masing-masing pihak itu cocok 
atau berkesesuaian antara penawaran dan penerimaan di 
antara mereka satu sama lain. 

Pernyataan kehendak itu dapat dilakukan secara 
tertulis dan dapat pula tidak tertulis (cukup diucapkan secara 
lisan) maka pada saat itu pula telah terjadi kesepakatan 
secara sah. Artinya, para pihak yang bersepakat telah secara 
sah terikat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan 
sesuatu. Kata sepakat tersebut mempunyai kekuatan 
mengikat bagi pihak yang membuatnya, apabila dilandasi 
oleh kesadaran dan/atau kerelaan, tidak dilandaskan karena 
adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, apalagi 
jika kesepakatan itu terjadi karena adanya kekhilafan, 
paksaan atau penipuan seperti ditegaskan dalam Pasal 1321 
KUHPerdata. Di samping itu, keberlakuan suatu kesepakatan 
juga harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian, baik 
asas-asas hukum perjanjian yang berlaku umum maupun 
yang berlaku secara khusus.

57Herlien Budiono. (2006). Op. Cit., hlm. 5.



78

Dasar-Dasar Hukum Perjanjian

Dalam penerapan asas-asas hukum perjanjian, 
baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus, 
penyelesaian suatu konflik peraturan hukum di bidang 
perikatan tentu harus menyesuaikan dan memperhatikan 
kasus konkrit yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagai 
contoh, misalnya asas kebebasan berkontrak yang dalam 
praktiknya menimbulkan polemik terutama ketika 
berhadapan dengan transaksi komersil. Kondisi tersebut 
disebabkan desakan tuntutan kebutuhan yang begitu besar 
yang kemudian dimanfaatkan sebaliknya oleh dunia usaha 
untuk menyusun naskah kontrak dengan tidak melibatkan 
pihak konsumen. Apa yang dikenal sekarang ini dengan 
‘standar kontrak/baku’ merupakan penyimpangan terhadap 
keberlakuan asas kebebasan berkontrak.

Untuk menambah dan mempertegas pengertian 
asas-asas hukum, perlu dibedakan pengertiannya dengan 
peraturan hukum. Seringkali suatu asas hukum berada 
di luar undang-undang, namun tidak jarang pula asas 
hukum dikonkretkan atau diwujudkan dalam bentuk 
peraturan hukum. Contoh lainnya dapat ditunjuk ketentuan 
berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata, yang mengatur bahwa:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang 
dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan 
juga segala sesuatu yang menurut sifatnya 
persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, 
kebiasaan, atau undang-undang.”

Pasal 1339 KUHPerdata pada pokoknya mewajibkan 
seseorang untuk mengindahkan kepatutan dan kepantasan. 
Hal yang sama juga dapat dilihat dari ketentuan berdasarkan 
Pasal 1338 KUHPerdata, yang mengatur bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan 
undang-undang berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan 
itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 
alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-
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undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan 
itikad baik.”

Beberapa pendapat ahli yang dikutip oleh Rusli 
Effendy., et al., di bawah ini diharapkan dapat menambah 
lebih mendalam lagi pemahaman kita mengenai fungsi asas-
asas hukum baik di bidang hukum publik maupun di bidang 
hukum privat. Adapun uraian beberapa pendapat ahli yang 
dimaksud ialah sebagai berikut.58

Menurut J. H. P. Bellefroid, bahwa:
“Asas-asas hukum umum adalah norma dasar 
yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh 
ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-
aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu 
merupakan pengendapan hukum positif dalam 
suatu masyarakat.”

Menurut Van Eikema Hommes, bahwa:
“Asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai 
norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi 
perlu dipandang sebagai dasas-dasar umum atau 
petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. 
Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi 
pada asas-asas hukum tersebut. Dengan lain kata, 
asas-asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk 
arah dalam pembentukan hukum positif.”

Menurut Paul Scholten, bahwa:
“Asas hukum adalah kecenderungan-
kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan 
kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-
sifat umum dengan segala keterbatasannya 
sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi ia 
merupakan sesuatu yang wajib adanya.”

Ketiga pendapat di atas tampak bahwa hanya 
pendapat Van Eikema Hommes dan Paul Scholten yang 
memberikan penekanan lebih tajam dengan mengatakan 

58Rusli Effendy., et al. (1991). Op. Cit ., hlm. 29-30.
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bahwa asas hukum bukan peraturan hukum yang konkrit, 
melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum 
dan merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit 
yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum, 
yang terjelma dalam wujud peraturan perundang-undangan 
maupun putusan hakim. Salah satu fungsi ilmu hukum 
adalah menemukan asas hukum di dalam hukum positif. 

Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Rusli Effendy., 
et al., mengemukakan bahwa ada 5 (lima) asas hukum yang 
universal, yaitu:59

1. Asas kepribadian;
2. Asas persekutuan;
3. Asas kesamaan;
4. Asas kewibawaan, dan
5. Asas pemisahan antara baik dan buruk.

Kelima asas di atas, selanjutnya dijelaskan bahwa 
asas hukum yang pertama sampai dengan ke empat 
ditopang dan diperkuat oleh asas hukum yang ke lima, 
yakni asas pemisahan antara yang baik dan buruk, karena 
ke empat asas hukum yang lainnya itu pada akhirnya harus 
diukur dan ditentukan oleh dua unsur yang kelima, apakah 
baik atau sebaliknya buruk terutama bilamana diukur 
dari pelaksanaannya. Dengan kata lain, keempat asas yang 
lainnya sangat ditentukan oleh unsur moralitas. Salah satu 
asas yang dianut dalam asas-asas perjanjian nasional adalah 
asas moral. Asas tersebut mengandung arti bahwa suatu 
perjanjian atau perikatan atau kontrak harus dilakukan 
berlandaskan kesadaran moral. Kata sepakat yang berisi 
janji-janji itu benar-benar dilandasi kejujuran karena 
bersumber dari suara hati yang dalam. 

Kelima asas-asas hukum yang dikemukakan oleh 
Paul Scholten tersebut, pada hakikatnya mencerminkan 
nilai dasar yang melekat pada diri setiap orang. Manusia 

59Ibid.
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diciptakan oleh Tuhan Yang Mahaesa, melekat pada dirinya 
hakikat pribadi sebagai individu, juga melekat hakikat 
sosialnya, dalam arti bahwa pribadi hanya bisa eksis bila 
hidup berdampingan bersama dengan individu (orang) lain. 
Oleh karena itu, sangat berdasar apabila nilai dasar yang 
melekat pada individu tersebut menjadi nilai yang dijadikan 
standar untuk menguji setiap norma atau peraturan 
hukum yang berlaku. Jadi, nilai yang melekat pada diri 
setiap orang itu menjadi sumber diwujudkannya asas-asas 
(prinsip-prinsip) dasar yang diharapkan dapat melindungi 
dan memproteksi perlakuan/tindakan yang mengancam 
hakikat dirinya sebagai manusia. Melalui nilai hakiki 
tersebutlah asas-asas hukum dibangun untuk menguji 
norma atau peraturan hukum yang berlaku (hukum positif) 
sebagai sarana melindungi individu dan masyarakat guna 
mendukung dan menjaga harkat dan martabatnya sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan Yang Mahaesa.

Mengapa asas-asas hukum dijadikan sebagai sarana 
penguji terhadap setiap hukum positif? Karena asas-asas 
hukum mengandung nilai-nilai etik dan nilai religius yang 
bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadikan 
manusia berharkat dan bermartabat sebagai manusia 
sehingga setiap orang terikat (paling tidak merasa terikat) 
karena di dalam dirinya melekat nilai kebaikan (nilai 
moral), nilai kebenaran (nilai etik) dan nilai ketuhanan 
(nilai religius).

Penerapan kelima asas tersebut telah diwujudkan dan 
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal 
ini dapat dilihat misalnya dalam hukum positif yang berlaku, 
dimana asas kepribadian dicerminkan dengan adanya 
pengakuan oleh hukum akan adanya hak dan kewajiban. 
Begitu pula tentang pengakuan oleh hukum akan adanya 
kedudukan yang sama setiap orang sebagai subyek hukum, 
yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban sepanjang 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum itu 
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sendiri. Asas persekutuan dicerminkan dengan adanya 
kehendak untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan hidup 
bermasyarakat. Asas persekutuan dalam tatanan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan menjadi 
salah satu prinsip yang sangat fundamental dalam tatanan 
kehidupan kenegaraan. Kaitannya dengan asas ini, kita 
mengenal konsep gotong royong dan sumpah pemuda yang 
berintikan bahwa yang utama bagi bangsa Indonesia itu 
adalah hidup bersama (persatuan dan kesatuan). 

Hidup seseorang hanya bermakna bilamana ia hidup 
bersama dan di samping orang lainnya, dimana yang utama 
adalah kebersamaan, dan kepentingan umum. Sedangkan 
asas kesamaan dicerminkan dengan adanya keinginan setiap 
orang individu untuk memperoleh keadilan dan berdasarkan 
asas kesamaan itu pula, maka di bidang peradilan dikenal asas 
perkara yang sama, yakni similia similibus yang bermakna 
yang sama oleh yang sama. Sedangkan asas kewibawaan 
mencerminkan adanya keinginan akan ketidak-samaan. 

Memperhatikan uraian mengenai asas-asas hukum 
khususnya mengenai asas-asas hukum perjanjian, dapat 
dikatakan bahwa fungsi asas dalam perjanjian adalah:

1. Memberikan keterjalinan dari peraturan-peraturan 
hukum;

2. Memecahkan masalah yang timbul akibat dari 
pertentangan atau konflik norma dan peraturan yang 
terjadi;

3. Mempertegas urgensi nilai etik yang merupakan inti 
pokok dari hukum;

4. Melakukan pengkajian secara berlanjut terhadap 
berbagai doktrin hukum yang muncul agar tidak terjadi 
kekosongan atau stagnasi dalam proses dinamika 
hukum; dan

5. Memperkuat peran asas-asas hukum dalam proses-
proses hukum yang berkembang sangat cepat sehingga 
tidak berdampak melemahkan asas hukum itu sendiri.



BAB 5: Asas Hukum Perjanjian

83

Demikian juga dikatakan oleh R. J. Jue60 sebagaimana 
dikutip oleh Herlien Budiono bahwa asas-asas hukum 
memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Asas-asas hukum yang memberikan keterjalinan dari 
aturan-aturan hukum yang tersebar;

2. Asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari 
pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan 
membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-
asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip etika 
yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. 
Dari kedua fungsi di atas diturunkan fungsi ketiga;

3. Bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat 
dipergunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran 
hukum yang ada sedemikian dapat dimunculkan solusi 
terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Di bidang hukum acara dikenal pula beberapa asas 
hukum yang melandasinya yang jelas berbeda dengan bidang 
perdata dan khususnya dalam hukum perjanjian, seperti:

1. Lex specialist derogat legi generaly, yang artinya: hukum 
khusus didahulukan dari hukum umum;

2. Demikian pula bila ada peraturan yang lebih rendah 
bertentangan peraturan yang lebih tinggi, maka 
diselesaikan dengan asas “lex superiori derogat legi 
inferiori, yang artinya bahwa hukum yang lebih tinggi 
tingkatannya didahulukan dari hukum yang lebih rendah;

3. Jika terdapat pertentangan antara peraturan lama dengan 
peraturan yang baru, maka diselesaikan dengan asas “lex 
posteriori derogat lex priori. Artinya bahwa peraturan 
yang baru didahulukan dari peraturan yang lama.

Begitupula di dalam bidang hukum tata negara, 
hukum administrasi negara, dan bidang hukum lainnya 
memiliki asas-asas yang menjadi landasannya, yang berbeda 
satu sama lainnya. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa 

60Herlien Budiono. (2006). Op. Cit., hlm. 82.
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suatu asas pada hakikatnya merupakan roh atau jantungnya 
suatu peraturan (hukum positif), maka asas hukum yang 
berlaku di bidang hukum perdata berbeda dengan asas 
hukum pidana, asas yang berlaku di bidang hukum tata 
negara berbeda dengan asas yang berlaku dalam bidang 
hukum administrasi negara, begitupula asas yang berlaku 
dalam hukum administrasi negara berbeda dengan asas 
yang berlaku pada bidang hukum perjanjian. 

Prinsip dasar yang perlu dipahami ialah bahwa 
meskipun setiap bidang hukum memiliki asas-asas yang 
berbeda satu sama lain (tetapi ada pula asas yang sama 
dianut oleh bidang hukum lainnya, seperti: asas kepastian 
hukum, asas moralitas, asas itikad baik, asas kepentingan 
umum, dan sebagainya), yang penting bahwa asas-asas 
tersebut merupakan refleksi nilai-nilai dasar yang hakiki 
dan menjadi unsur daya ikat, pemberi kekuatan berupa 
roh sehingga suatu peraturan hukum perundang-undangan 
dapat berlaku dan diterima bahkan dipatuhi atau ditaati oleh 
setiap orang. Daya ikat yang menjadi anasir kekuatan hukum 
itu bersumber dari nilai-nilai dasar, seperti: nilai moral (nilai 
yang menentukan ukuran baik-buruknya perbuatan), nilai 
etis (yang menentukan ukuran indah-jelek), nilai etik (yang 
menentukan ukuran benar-salah), dan nilai religius (nilai 
ketuhanan, semua nilai di atas diukur berdasarkan ajaran 
agama, sehingga bisa jadi ada suatu nilai baik, benar, indah 
dan sebagainya, tetapi sebaliknya buruk, salah dan jelek 
menurut ukuran ajaran agama yang diyakini setiap orang).

Hal penting yang harus dipahami dalam membicarakan 
asas-asas hukum ialah bahwa walaupun asas hukum bukan 
peraturan hukum, namun sebagai sesuatu yang bersifat 
rasio legis-nya hukum, maka tidak ada hukum yang dapat 
dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di 
dalamnya. Asas hukum berperan sebagai pemberi arti etis 
terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku, tata 
hukum, dan sistem hukum. Suatu tata hukum atau sistem 
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hukum yang berlaku tanpa mengandung suatu asas hukum 
di dalamnya yang menjadi landasannya, maka tata hukum 
atau sistem hukum itu tidak memiliki daya pengikat yang 
kuat dan mengakibatkan orang ataupun masyarakat yang 
menjadi subjeknya tidak wajib mengikuti atau menaatinya. 

Bertolak dari pengertian di atas dapat disimpulkan 
bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan 
yang layak/pantas (menurut hukum: rechtmatig) dalam hal 
menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. 

C. Pembagian Asas Hukum Perjanjian
Asas-asas hukum perjanjian dapat dibagi menjadi 2 

(dua) bagian besar, yakni: 

1. Asas-asas hukum perjanjian yang pokok dan berlaku 
umum; dan 

2. Asas-asas hukum perjanjian yang berlaku khusus. 

Asas-asas hukum perjanjian yang pokok berlaku 
umum, maksudnya ialah asas-asas hukum perjanjian tersebut 
berlaku secara umum dan harus ada dimanapun suatu 
perjanjian atau kontrak dilakukan, masyarakat manapun 
dan di negara manapun di dunia. Artinya, keberlakuan asas-
asas tersebut tidak dibatasi oleh orang (tertentu), tempat 
dan wilayah. Asas-asas perjanjian yang pokok dan berlaku 
umum tersebut dimana saja dan oleh siapapun (yang 
dianggap cakap menurut hukum) yang merupakan para 
pihak dalam suatu perjanjian. Sedangkan asas-asas hukum 
perjanjian yang berlaku khusus adalah asas-asas hukum 
perjanjian yang berlaku hanya di Indonesia, meskipun asas-
asas ini ada pula yang berlaku di negara lain yang disebabkan 
persamaan prinsip pemikiran yang dianut yang biasanya 
disepakati karena berlandaskan hasil-hasil penelitian 
ilmiah. Hal ini menjadi sesuatu yang lumrah terjadi di aspek 
kehidupan lainnya. 

Jika kita membaca beberapa literatur hukum 
perjanjian, terdapat perbedaan pandangan para ahli hukum 
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mengenai berapa jumlah asas-asas hukum perjanjian yang 
bersifat pokok atau umum berlaku. Ada ahli hukum yang 
mengatakan bahwa hanya 3 (tiga) asas yang bersifat pokok 
dan berlaku umum, ada pula yang mengatakan 5 (lima) 
asas dan ada pula yang mengatakan 6 (enam) asas, bahkan 
lebih dari itu. Misalnya, dalam kompilasi hukum perikatan 
khususnya dalam kontrak dagang disebutkan ada 23 (dua 
puluh tiga) asas, yaitu:61

1. asas kebebasan berkontrak;
2. asas konsensual;
3. asas itikad baik;
4. asas keseimbangan;
5. asas kepatutan;
6. asas kebiasaan;
7. asas ganti rugi;
8. asas keadaan memaksa (force majeure);
9. asas kepastian hukum;
10. asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel);
11. asas kekuatan mengikat;
12. asas persamaan hukum;
13. asas moral;
14. asas internasional (global);
15. asas yurisdiksi di dalam ruang maya;
16. asas informasi;
17. asas kerahasiaan;
18. asas pengamanan;
19. asas standar kontrak;
20. asas elektronik;
21. asas domain;
22. asas kuasa; dan
23. asas penyerahan.

Sejumlah asas-asas di atas tidak perlu diperdebatkan 
karena asas-asas hukum perjanjian sebagaimana pula 

61Mariam Darus Badrulzaman., et al. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan: 
Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun. Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, hlm. 282.



BAB 5: Asas Hukum Perjanjian

87

dalam asas-asas hukum pada umumnya selalu berkembang 
mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat 
terutama di dunia usaha. Sehingga ada, bahkan ahli yang 
menambahkannya sesuai hasil pemikiran dan penelitian 
yang dilakukannya.

Menurut penulis, sebagai pegangan terutama bagi 
kalangan yang baru mempelajari tentang asas-asas yang 
berlaku umum dalam hukum perjanjian, maka sebaiknya 
kita merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
KUHPerdata sebagaimana di antara asas-asas itu diatur 
dalam Pasal 1337, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata. 
Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian 
tidak boleh berlawanan dengan kesusilaan (moralitas) dan 
ketertiban umum. Pasal 1336 KUHPerdata menegaskan 
bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, 
sedangkan Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa 
sifat perjanjian diharuskan sesuai dengan kepatutan dan 
kebiasaan.

Mencermati lebih jauh beberapa ketentuan yang 
diatur dalam pasal-pasal KUHPerdata yang disebutkan di 
atas, maka penulis berpendapat bahwa asas-asas hukum 
perjanjian yang pokok dan berlaku secara umum adalah:

1. asas konsensualisme;
2. asas pacta sunt-servanda; 
3. asas kebebasan berkontrak;
4. asas kesusilaan;
5. asas ketertiban umum;
6. asas itikad baik;
7. asas kepatutan; dan
8. asas kebiasaan.

Adapun asas-asas hukum perjanjian yang khusus 
hanya berlaku di Indonesia sebagaimana yang disepakati 
dan dirumuskan dari hasil Lokakarya Hukum Perikatan 
Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan 
Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman tanggal 
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17 sampai dengan tanggal 19 Desember 198562 yang 
merumuskan bahwa ada 8 (delapan) asas hukum perikatan 
nasional, yaitu:

1. asas kepercayaan;
2. asas persamaan hukum;
3. asas keseimbangan;
4. asas kepastian hukum; 
5. asas moral;
6. asas kepatutan; 
7. asas kebiasaan; dan
8. asas perlindungan.

Kedelapan asas tersebut, dapat dipastikan telah 
bertambah jumlahnya sampai 23 (dua puluh tiga) asas 
sebagaimana dikutip di atas. Bahkan akan terus bertambah 
mengikuti dinamika masyarakat bisnis terutama akibat 
kemajuan informatika dan teknologi.

62Titik Triwulan Tutik. (2008). Op. Cit., hlm. 230.
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Untuk memudahkan para pembaca memahami asas-asas 
hukum perjanjian tersebut dalam penerapannya, baik asas-asas 
hukum perjanjian yang berlaku umum maupun asas-asas hukum 
perjanjian yang berlaku khusus, maka pada uraian berikut ini, 
penulis menjelaskannya disertai contoh (sekali lagi hanya contoh 
untuk melihat implementasi asas sehingga semuanya sudah 
berubah lebih baik). Contoh yang dikemukakan ini dikutip dari 
hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2009/2010 
yang menguji kesesuaian asas-asas hukum perjanjian (baik 
asas-asas hukum perjanjian yang umum maupun yang berlaku 
khusus di Indonesia), dengan substansi perjanjian antara 
Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara XIV (selanjutnya 
ditulis perusahaan) dengan Petani Plasma di Propinsi Sulawesi 
Selatan dengan sampel lokasi penelitian di tiga Kabupaten, yaitu 
di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten 
Luwu Timur. 

Petani plasma merupakan petani yang bekerjasama 
dengan perusahaan kelapa sawit melalui program Perkebunan 
Inti Rakyat (PIR). Model PIR membangun kemitraan petani 
dan perusahaan di mana sumber pembiayaan pembangunan 
kebun bersumber dari pinjaman bank. Skema ini menempatkan 
petani sebagai pemilik lahan/kebun yang akan membayar kredit 
pinjaman secara bertahap. Di sisi lain, perusahaan akan menjadi 
penjamin kredit (avalis) petani dan bertugas membangun kebun 
sekaligus mengelola perawatannya. Keuntungan PIR adalah 
jaminan pasokan buah sawit dari lahan petani yang mereka 
kelola. Sementara itu, kerjasama kemitraan inti-plasma akan 

BAB VI
IMPLEMENTASI ASAS HUKUM 
PERJANJIAN
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berakhir seiring lunasnya kredit petani. Lunasnya kredit petani, 
maka status kepemilikan lahan akan dimiliki sepenuhnya oleh 
petani. Berbeda dengan petani plasma yang bekerjasama dengan 
perusahaan, petani swadaya melakukan kegiatan perkebunannya 
tanpa kerjasama dengan pihak lain manapun. Berikut contoh 
penerapan asas hukum perjanjian dalam perjanjian antara 
perusahaan dengan petani plasma:

A. Asas Hukum Perjanjian pada Umumnya
Asas-asas hukum perjanjian pada umumnya adalah 

asas-asas hukum perjanjian yang berlaku di seluruh dunia. 
Artinya, asas-asas hukum perjanjian tersebut dianggap 
sebagai asas yang wajib harus ada dan dipenuhi di dalam 
setiap perjanjian atau kontrak. Jika suatu perjanjian 
atau kontrak yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih 
mengabaikan asas–asas hukum yang seharusnya ada dalam 
suatu perjanjian atau kontrak maka perjanjian atau kontrak 
tersebut tidak memiliki daya mengikat terhadap pihak-
pihak yang membuatnya.

1. Asas Konsensualitas
Asas ini sebagaimana telah dipaparkan di atas, 

merupakan asas hukum perjanjian yang umum, bahkan 
karena sifat umumnya sebagai salah satu asas hukum 
perjanjian sehingga banyak orang yang melakukan 
sesuatu perbuatan yang melibatkan orang atau pihak lain. 
Ia tidak sadar bahwa telah melakukan suatu perbuatan 
hukum berupa mengikatkan diri untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam relasinya dengan orang 
lain tersebut. 

Menurut asas konsensualisme ini, suatu 
perjanjian telah terjadi setelah tercapainya kata sepakat 
(konsensus) di antara para pihak. Dengan kata lain, 
bahwa perjanjian itu sudah sah dan mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat para pihak sejak saat tercapai 
kata sepakat di antara para pihak mengenai pokok 
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perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata tidak menegaskan 
bentuk kata sepakat itu apakah tertulis atau lisan. Jadi, 
meskipun kata sepakat itu hanya dilakukan secara lisan 
maka suatu perjanjian telah dianggap sah. 

Dalam hasil penelitian penulis, hubungannya 
dengan perjanjian pembangunan kebun kelapa sawit 
antara perusahaan dengan petani plasma, jelas bahwa 
ada kesepakatan di antara kedua pihak secara tertulis, 
perjanjian mana telah berjalan sejak beberapa tahun 
lamanya. Masalah yang dianalisis dalam kaitan ini, 
adalah apakah terjadinya kesepakatan itu benar-benar 
karena adanya kesesuaian kehendak antara kedua 
pihak ataukah tidak sehingga memenuhi unsur sepakat. 
Karena bisa saja ada kata sepakat, tetapi apakah hal 
yang menjadi kehendak masing-masing pihak atau salah 
satu pihak benar-benar tercapai kesesuaian atau tidak. 
Bisa juga terjadi kesesuaian kehendak di antara kedua 
pihak, tetapi salah satu pihak di antaranya dalam hal 
ini para petani plasma tidak secara penuh memahami 
isi perjanjian yang dijadikan landasan dan sekaligus 
bukti keterkaitannya dalam perjanjian tersebut. Banyak 
faktor yang menyebabkan kehendak para petani plasma 
tidak secara penuh berkesesuaian dengan kehendak 
pihak perusahaan sebagai sumber lahirnya kata sepakat 
di antara kedua belah pihak. Para petani plasma ada di 
antaranya yang tidak mengetahui apa dan bagaimana 
isi perjanjian yang telah ditandatanganinya disebabkan 
karena faktor pengetahuan/pendidikan dan faktor 
kesadaran hukumnya yang rendah, faktor psikologis dan 
sebagainya. 

Faktor pengetahuan yang dimaksudkan di sini 
ialah terkait dengan faktor ketidaktahuannya terhadap 
apa yang telah diterimanya dan kelak menjadi kewajiban 
yang harus ia tunaikan sebagaimana diatur dalam 
pasal-pasal perjanjian yang telah ditandatanganinya. 
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Ketidaktahuannya itu disebabkan karena sejak 
mendapat informasi dan menjadi calon/petani plasma 
yang terbayang di pikirannya adalah momentum atau 
peluang mendapatkan pekerjaan mengelola sendiri 
tanahnya yang selama ini hanya diolah secara tradisional 
yang hasilnya hanya sebatas untuk memenuhi keperluan 
hidup sehari-hari yang kadang-kadang juga tidak cukup, 
dan sekarang tanah itu akan ditanami kelapa sawit 
yang dapat menghasilkan uang. Jadi yang diketahuinya 
hanyalah berputar-putar di sekitar itu, tidak pernah mau 
tahu apa isi perjanjian yang telah ditandatanganinya. 
Bahkan juga mungkin ada di antaranya tidak pernah 
memikirkan apa isi perjanjian itu sampai kreditnya 
lunas. 

Situasi seperti itu membawa pengaruh 
psikologis bagi petani, apalagi ketika diundang untuk 
menghadiri pertemuan guna mendengarkan penjelasan 
perihal keikutsertaannya menjadi petani plasma 
pada perkebunan, yang antara lain berkaitan dengan 
persyaratan administratif yang harus dilengkapi. 
Seharusnya para petani menyambut antusias dan 
bersyukur dalam keikutsertaannya menjadi petani 
plasma karena tanah-tanah mereka selama bertahun-
tahun tidur kini akan berproduksi dan dari itu mereka 
akan memperoleh pendapatan dari hasil mengelola kebun 
kelapa sawit. Akan tetapi di sinilah letak masalahnya, 
yaitu antara kebimbangan campur gembira, sehingga 
mereka lupa bahwa dibalik itu semua ada konsekuensi 
yang harus dipikul berupa kewajiban memenuhi isi 
perjanjian. Kewajiban itu di antaranya, menyediakan 
lahan yang tidak bermasalah, memelihara dan mengolah 
kebun, melengkapi syarat administrasi, membayar 
kredit setiap bulan dan sebagainya, yang kesemuanya 
itu terkait dengan tingkat kesadaran hukum, karena 
semestinya mereka harus sadar bahwa ada konsekuensi 
hukum terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut, dan 
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ketika ia telah menandatangani perjanjian, maka ia 
terikat dengan semua isi perjanjian, dalam arti bahwa di 
samping memiliki hak mereka juga memiliki kewajiban 
yang harus ditunaikan. Apakah mereka mengetahui 
maksud dari perjanjian yang ditandatanganinya? Di 
sinilah perlu ditelusuri informasi dari pihak petani 
plasma, menyangkut sejauh mana pengetahuan mereka 
terhadap isi perjanjian. Untuk mengetahui apakah para 
petani plasma mengetahui dan mengerti tentang isi 
perjanjian mereka dengan perusahaan dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pengetahuan Petani Plasma tentang Isi Perjanjian

Pernyataan Frekuensi Persentase (%)

Tahu
Tidak tahu
Ragu-ragu

96
47

110

37,94
18,58
43,48

Jumlah (n) 253 100,00

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2010.

Memperhatikan tabel di atas, tampak bahwa petani 
yang menjawab mengetahui isi perjanjian sebanyak 96 
orang atau 37,94%; petani yang menjawab tidak tahu 
tentang isi perjanjian sebesar 47 orang atau 18,58%, dan 
petani yang menjawab ragu-ragu sebanyak 110 orang 
atau 43,48%. Dari 96 orang responden yang menjawab 
mengetahui tentang isi perjanjian di antaranya ada 
yang bukan bermata pencaharian pokok sebagai petani 
plasma. Mereka ini ada yang pegawai negeri, wiraswasta 
dan karyawan perusahaan. Petani yang menjawab tidak 
tahu sebanyak 47 orang (18,58%) adalah petani plasma 
yang tidak ikut dalam penandatanganan perjanjian dan 
mereka hanya diwakili. Di antara mereka ini ada yang 
bukan petani plasma (pemilik), mereka adalah petani 
penggarap dan pekerja pada kebun kelapa sawit yang 
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bersangkutan. Adapun pemiliknya berdomisili di tempat/
daerah lain. Sedangkan petani yang menjawab ragu-
ragu sebanyak 110 orang (43,48%) mengatakan sudah 
lupa di samping memang tidak atau kurang memahami 
seluruh isi perjanjian, yang mereka tahu ialah hanya ada 
pemotongan oleh perusahaan setiap bulan sebesar 45% 
dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS). 

Memperhatikan jawaban petani tersebut, 
tampak bahwa pada umumnya petani tidak mengetahui 
isi perjanjian baik sebagian maupun secara keseluruhan 
(62,06 %). Hal ini terkait dengan pengetahuan hukum 
atau kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat 
yang selalu menganggap remeh suatu informasi. 
Apalagi kegiatan mendapatkan informasi itu dilakukan 
secara berulang-ulang untuk hal yang sama sehingga 
merasa bosan atau menjenuhkan. Demikian pula 
kebiasaan mewakilkan kepentingannya pada orang 
lain (seperti: menyuruh anaknya, mempercayakan 
kepada tetangganya atau temannya atau kenalannya) 
menyebabkan responden pada kelompok ini tidak 
mengetahui secara lengkap isi perjanjian. 

Pandangan para petani plasma, ialah bahwa:63

“Isi perjanjian itu tidak penting untuk 
diketahui apakah sebahagian atau seluruhnya, 
yang perlu mereka ketahui yaitu adanya 
pemotongan sebesar 45% setiap bulannya dari 
hasil penjualan TBS, sedangkan isi perjanjian 
yang lainnya cukup dijadikan sebagai aturan 
pasal-pasal atau menjadi dokumen yang 
disimpan oleh masing-masing petani.”

Implikasi sikap seperti ini, ialah ketika surat 
perjanjian hendak ditandatangani pada saat pertemuan 
maka otomatis wakilnya itulah yang menandatangani 
surat perjanjian. 

63Hasil Wawancara dengan Salah Satu Petani. 18 Oktober 2010.
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Kasus seperti di atas sudah jelas banyak terjadi, 
terutama bila calon petani plasma yang didaftar 
adalah keluarga yang domisilinya di luar kabupaten 
dan propinsi. Unsur nepotisme terutama dalam proses 
pendaftaran calon petani plasma sudah jelas tidak 
dapat terhindarkan, akibat lemahnya pengawasan dari 
pemerintah daerah apalagi kebijakan untuk memproses 
calon petani dalam tahapan ini dilaksanakan di 
tingkat desa. Untuk mengetahui apakah petani plasma 
menandatangani sendiri surat perjanjian, dapat disimak 
dari tabel berikut ini.

Tabel 2. Petani Menandatangani Sendiri Formulir 
Perjanjian

Pernyataan Frekuensi Persentase (%)

Ya
Tidak

Diwakilkan

113
49
91

44,67
19,37
35,96

Jumlah (n) 253 100,00

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2010.

Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa 
petani yang menjawab menandatangani sendiri formulir 
perjanjian sebanyak 113 orang (44,67%), petani yang 
menjawab tidak menandatangani sendiri formulir 
perjanjian sebesar 49 orang (19,37%), dan responden 
yang menjawab diwakilkan untuk menandatangani 
perjanjian sebanyak 91 orang (35,96%). Data tersebut 
menunjukkan bahwa sekitar 55,34% responden tidak 
menandatangani sendiri perjanjian, sehingga unsur 
kehendak yang menjadi sumber lahirnya unsur kata 
sepakat sangat samar. Jelas bahwa asas konsensualitas 
ini tidak sepenuhnya terpenuhi dalam perjanjian antara 
perusahaan dengan para petani plasma. 
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Bagaimana jika yang mengelola kebun kelapa 
sawit adalah orang lain, bukan petani plasma sebagai 
pemilik lahan atau kebun karena nama yang ada 
ternyata fiktif? Atau seperti kasus yang dikemukakan 
oleh responden bahwa petani yang sebenarnya selaku 
pemilik telah meninggalkan lahannya karena tidak 
mampu menyelesaikan tunggakan, sehingga kemudian 
lahan kebun kelapa sawit tersebut diambil alih oleh 
ketua kelompok atau oleh koperasi. Dalam kasus seperti 
ini jelas asas konsensualisme dan asas pacta sunt-
servanda semakin kabur bahkan dapat dikatakan tidak 
ada sama sekali. Kondisi seperti ini justru semakin 
memperkuat indikasi terjadinya unsur nepotisme dalam 
kepemilikan lahan kebun kelapa sawit. 

Data di lapangan menunjukan bahwa ada 
beberapa responden yang mengerjakan kebun kelapa 
sawit ternyata bukan pemilik lahan plasma. Mereka ini 
ada yang diupah dan ada pula yang menerapkan sistem 
bagi hasil. Pemiliknya sibuk dengan aktivitas lainnya 
di luar, bukan beraktivitas sebagai petani plasma. 
Kelompok ini sudah jelas tidak atau bahkan tidak 
mau tahu bagaimana isi perjanjian, yang penting bagi 
mereka ini ialah bagaimana dapat memiliki lahan kebun 
kelapa sawit dengan status hak milik. Tujuannya bukan 
untuk menjadi petani plasma dengan mengelola kebun 
kelapa sawit, akan tetapi ada tujuan lain yang dapat 
dimanfaatkannya di kemudian hari. Kondisi tersebut 
juga menggambarkan bahwa sejak awal pendataan calon 
petani plasma terjadi penyimpangan, seperti ada calon 
yang bukan penduduk sekitar areal perkebunan, ada 
calon yang didaftar bukan petani tetapi mereka adalah 
pejabat, pengusaha, pedagang, ada calon petani plasma 
dari daerah atau kabupaten atau provinsi lain bahkan 
ada calon petani plasma yang tinggal di luar negeri, 
seperti Malaysia. Bagaimana mereka ini bisa membaca 
dan mengetahui isi perjanjian.
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Tabel 3. Petani Membaca Isi Perjanjian Sebelum 
Menandatangani Formulir Perjanjian

Pernyataan Frekuensi Persentase (%)

Ya
Tidak

Dibacakan

93
45

115

36,76
17,79
45,45

Jumlah (n) 253 100,00

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2010.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa petani 
yang menjawab membaca isi perjanjian sebanyak 
93 orang atau 36,76%, petani yang menjawab tidak 
membaca isi perjanjian sebesar 45 orang atau 17,79%, 
dan petani yang menjawab dibacakan sebanyak 115 
orang atau 45,45%. Dari 93 orang petani yang menjawab 
membaca isi perjanjian di antaranya mengatakan hanya 
membaca sebagian. Ada pula yang mengatakan membaca 
isi perjanjian tetapi tidak mengerti seluruhnya, yang 
mereka mengerti hanya kesiapan menyediakan lahan 
atau tanah untuk dibangun dan ditanami kelapa 
sawit, mengelola kebun setelah diserahkan dan 
memeliharanya, menjual hasil panen TBS ke pabrik dan 
saat pembayaran akan dipotong langsung sebesar 45% 
serta menjadi anggota koperasi. Adapun pasal-pasal 
lainnya yang mengatur tentang hak dan kewajibannya 
mereka tidak mengingatnya lagi. 

Petani yang menjawab tidak membaca isi 
perjanjian sebanyak 45 orang (17,79%), pada umumnya 
mengatakan bahwa tidak lancar membaca dan kalaupun 
dibaca tidak paham apa maksudnya. Mereka mengatakan 
bahwa meskipun tidak dibaca yang penting maksud 
dari perjanjian ini adalah untuk kebaikan, jadi mereka 
tanda tangan saja. Di samping itu ada yang mengatakan 
bahwa mereka tidak membaca isi perjanjian, akan tetapi 
disampaikan oleh orang lain atau teman, yang pada 
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intinya bahwa:64

“Kami diminta untuk menyiapkan lahan untuk 
ditanami kelapa sawit dan nanti kalau sudah 
berhasil akan dijual kepada perusahaan dan 
sebagian dari harga penjualan TBS dipotong 
langsung sebagai pengembalian biaya yang 
digunakan untuk pembangunan kebun.”

Adapun petani yang menjawab setelah dibacakan, 
terdapat sebanyak 134 orang (49,63%). mengatakan 
bahwa:65

“Mereka dikumpul di Kantor Desa lalu 
disampaikan beberapa hal, kemudian 
dibacakan tentang isi perjanjian dan 
dijelaskan, setelah itu mereka diminta untuk 
menandatangani surat perjanjian.”

Perlu diketahui bahwa mereka yang diundang 
untuk hadir mengikuti pertemuan tersebut, adalah 
yang terdaftar namanya sebagai calon petani plasma 
(sesuai daftar yang dibuat oleh kepala desa setempat). 
Hal ini dikuatkan oleh keterangan Camat Burau, yang 
mengatakan bahwa:66

“Calon petani plasma harus sesuai daftar. 
Daftar itu dibuat di kantor desa masing-
masing, selanjutnya nama-nama yang 
terdaftar tersebut, diundang untuk hadir di 
kantor desa mendengarkan penjelasan dari 
unsur yang mewakili pemerintah daerah, 
pihak perusahaan dan dari pihak bank.”

Memperhatikan jawaban responden tersebut, 
tampak bahwa pada umumnya responden tidak 
membaca isi perjanjian secara keseluruhannya karena 
dibacakan dan dijelaskan, setelah itu para calon petani 
plasma yang hadir diminta untuk menandatangani surat 

64Hasil Wawancara dengan Salah Satu Petani. 18 Oktober 2010.
65Hasil Wawancara dengan Salah Satu Aparat Desa. 18 Oktober 2010.
66Hasil Wawancara dengan Camat Burau. 18 Oktober 2010.
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perjanjian. Jadi ada kondisi yang membuat para calon 
petani plasma tidak sepenuhnya untuk membaca dan 
memahami secara detail seluruh isi perjanjian. Pertama, 
acaranya dibuat dalam bentuk pertemuan atau rapat 
yang menghadirkan pejabat terkait dari pemerintah 
daerah. Jadi tergambar bahwa acaranya sangat formal. 
Hal ini menyebabkan para calon petani tidak secara 
penuh menggunakan pertimbangan dan kehendaknya 
guna mengambil keputusan. 

Kedua, harus diingat bahwa bagaimana jika 
para petani diundang untuk menghadiri acara formal 
yang dihadiri oleh para pejabat. Dapat dibayangkan 
penampilan dan sikap mereka dalam acara formal 
seperti itu berhadapan dengan yang namanya pejabat 
(pemerintah dan swasta). Secara sosial ekonomi ada 
jarak yan sangat besar, ibarat langit dengan bumi. 

Ketiga, harus dilihat pula dari aspek 
psikologisnya, bahwa pada satu sisi karena keadaan 
ekonomi para calon yang pada saat mendapat informasi 
yang menggiurkan yaitu lahan mereka akan ditanami 
kelapa sawit meskipun dengan biaya kredit, maka 
dengan kehadiran para pejabat terkait, di samping 
mungkin dapat memberi keyakinan terhadap kepastian 
perihal adanya realisasi perjanjian tersebut, akan 
tetapi pada sisi lainnya justru menjadi penyebab para 
calon petani plasma tidak berpikir panjang lebar lagi 
dan langsung menyatakan setuju dan menandatangani 
surat perjanjian tanpa mengerti sama sekali isi dan 
konsekuensinya di kemudian hari. 

Bersamaan dengan kondisi yang formal 
itu, aspek kesadaran hukum dan budaya hukum 
masyarakat sangat jelas akan bersambung menjadi 
padu menyebabkan calon petani akan menerima semua 
informasi yang disampaikan dan yang dibacakan 
tanpa meminta untuk mempelajarinya terlebih dahulu 
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sebelum mereka menyatakan persetujuannya. Terkait 
dengan rendahnya kesadaran hukum dan budaya 
hukum para calon petani, yang mungkin saja selalu 
menganggap remeh suatu informasi, apalagi kegiatan 
mendapatkan informasi itu dilakukan secara berulang-
ulang padahal isi dan tujuannya itu-itu juga. Demikian 
pula kebiasaan mewakilkan kepentingannya pada orang 
lain (seperti: menyuruh anaknya, mempercayakan 
kepada tetangganya atau temannya atau kenalannya) 
menyebabkan responden kelompok ini tidak mengetahui 
secara lengkap isi perjanjian. 

Ada pandangan para responden yang mengatakan 
bahwa isi perjanjian itu tidak penting untuk diketahui 
seluruhnya, yang perlu mereka ketahui yaitu ada 
pemotongan sebesar 45 % setiap bulannya dari hasil 
penjualan TBS. Mereka sudah berterima kasih karena di 
samping tanahnya sudah dapat diolah juga yang penting 
dari mengolah tanahnya itu ialah bahwa tanahnya itu 
menghasilkan uang setiap panen. Padahal mereka tidak 
menyadari bahwa suatu perjanjian yang dibuat apalagi 
sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, akan 
berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para 
pihak tersebut, dan apabila salah satu pihak itu lalai 
memenuhi kewajibannya sebagaimana telah mereka 
sepakati, kepada pihak yang lalai (wanprestasi) dapat 
dimintai pemenuhan daripada kewajibannya. Artinya, 
ketika seseorang menyatakan setuju apalagi dibuktikan 
dengan membubuhkan tanda tangannya di atas kertas 
bermeterai dalam perjanjian tersebut, maka dari segi 
hukum setuju atau tidak setuju, itu berarti bahwa yang 
bersangkutan telah mengikatkan diri dengan pihak atau 
orang lain melalui perjanjian tersebut. Tetapi bagaimana 
jika pernyataan setuju tersebut diwakilkan pada orang 
lain? Tabel di bawah ini dapat menginformasikan bahwa 
di samping pernyataan setuju dinyatakan atau dilakukan 
secara langsung sendiri oleh calon atau petani yang 
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bersangkutan, ada pula yang pernyataan persetujuannya 
mewakilkan atau diwakili oleh orang lain sebagaimana 
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Menyatakan Sendiri Setuju terhadap Semua Isi 
Perjanjian sebelum Menandatangani Perjanjian

Pernyataan Frekuensi Persentase (%)

Ya
Tidak

Diwakilkan

92
13

148

36,36
5,14

58,50

Jumlah (n) 253 100,00

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2010.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa petani 
yang menjawab setuju terhadap semua isi perjanjian 
dengan menyatakan sendiri adalah sebanyak 92 orang 
atau sebesar 36,36%; yang menjawab tidak menyatakan 
sendiri setuju sebanyak 13 orang atau sebesar 5,14%; 
dan yang menyatakan diwakili sebanyak 148 orang 
atau sebesar 58,50%. Mereka yang menyatakan setuju 
mengatakan bahwa setelah mendengarkan, membaca 
dan apalagi setelah dibacakan mereka menerima dan 
menandatangani perjanjian, termasuk yang diwakili 
oleh orang lain. Sedangkan yang menyatakan setuju 
tidak dinyatakan sendiri sebanyak 13 orang (5,14%) 
tidak menyatakan sendiri setuju meskipun mereka 
juga menandatangani perjanjian, memberi alasan 
bahwa objek perjanjian yang tercantum dalam pasal-
pasal perjanjian belum dapat dipastikan karena belum 
diketahui apakah nanti ke depan setelah kontrak ini 
berjalan, hasil yang akan diperoleh nanti benar-benar 
seperti yang diharapkan. Hal ini terkait antara lain 
dengan lokasi (kondisi lahan yang dikelola) dan faktor-
faktor yang lain yang mungkin terjadi setelah proyek ini 
berjalan. 
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Responden yang menjawab diwakili, mengatakan 
setuju dan menandatangani perjanjian karena tidak ada 
pilihan lain dan harus menyatakan setuju untuk bisa 
menandatangani surat perjanjian apalagi sudah datang 
dan didaftar untuk mengikuti pertemuan. Kelompok yang 
diwakili di samping menyatakan karena tidak ada pilihan, 
juga karena di antaranya tidak ada di tempat karena pada 
umumnya berasal dari daerah lain. Di kelompok ini ada 
yang bukan petani tetapi didaftarkan untuk menjadi 
petani plasma (menjadi petani pemilik). Ada pula yang 
didaftarkan karena hubungan keluarga tetapi mereka 
bertempat tinggal di daerah atau kabupaten atau kota 
lain. Di samping itu, ada juga yang berstatus pegawai, 
pejabat, pengusaha dan asalnya dari berbagai kota lain, 
dari Jakarta dan bahkan ada dari Malaysia.

Data dan informasi yang dikemukakan di 
atas, menunjukkan bahwa dalam proses komunikasi, 
negosiasi dan pengorganisasian calon petani tentang 
hal-hal yang menjadi substansi perjanjian tidak berjalan 
secara optimal, disebabkan karena ketidak pahaman 
para calon atau petani tentang apa-apa sesungguhnya 
yang dicantumkan dan menjadi isi perjanjian. Ini terkait 
dengan faktor kesadaran hukum calon atau petani yang 
bersumber dari rendahnya tingkat pengetahuan atau 
pendidikannya. Di samping itu, karena proses rekrutmen 
calon petani plasma yang dilakukan oleh aparat 
pemerintah desa dan kecamatan setempat sarat dengan 
unsur nepotisme dan konspirasi. Penyebab lainnya 
ialah faktor lemahnya pengawasan dari instansi atau 
dinas terkait, sehingga ada pula calon fiktif. Maksudnya, 
data calon ada dan lengkap tetapi sebenarnya tidak 
ada orangnya, dan kemudian yang mengelola lahan 
adalah pihak tertentu dengan menyewa orang lain 
demi mengerjakan lahan tersebut dengan sistem bagi 
hasil atau sistem upah. Kondisi lain yang juga menjadi 
penyebab adalah data calon petani ada dan lengkap 
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tetapi domisilinya di daerah lain. Hal ini dibenarkan 
oleh salah seorang informan dari perusahaan yang 
mengatakan bahwa:67

“Proses rekrutmen calon petani tidak 
dilakukan sesuai dengan syarat calon 
yang ditentukan sehingga mengakibatkan 
terganggunya sistem pengelolaan 
administrasi terutama di lapangan setelah 
berjalan beberapa waktu lamanya, seperti 
misalnya jika ternyata sejak awal ada calon 
yang membatalkan diri, atau meninggalkan 
lahan dan sebagainya.”

Keinginan pihak perusahaan untuk membangun 
kebun kelapa sawit pada saat itu pastinya harus selaras 
dengan Inpres No. 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan 
Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang 
Dikaitkan dengan Program Transmigrasi. Adapun 
konsideran huruf a Inpres No. 1 Tahun 1986, menimbang 
bahwa:

“Dalam rangka meningkatkan produksi 
komoditi non minyak dan gas bumi, 
meningkatkan pendapatan petani, membantu 
pengembangan wilayah serta menunjang 
keberhasilan program transmigrasi 
dipandang perlu untuk meningkatkan 
pengembangan perkebunan dengan pola 
Perusahaan Inti Rakyat (PIR) secara terpadu.”

Konsideran di atas juga dapat dikontekskan pada 
pembangunan kebun kelapa sawit, di antaranya ialah 
untuk meningkatkan pendapatan para petani dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pertanyaannya 
ialah apakah pendapatan dan kesejahteraan para petani 
plasma meningkat setelah mengikuti proyek ini?

Apa ukurannya jika benar bahwa setelah mereka 
menjadi petani plasma meningkat pendapatan dan 

67Hasil Wawancara dengan Salah Satu Pihak Perusahaan. 18 Oktober 2010.
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kesejahteraannya. Kalau tujuan Inpres No. 1 Tahun 1986 
itu untuk membuka lapangan kerja maka barangkali 
sekarang dapat dikatakan bahwa benar tujuan itu 
tercapai. Tetapi kalau tujuannya untuk meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan petani, maka perjanjian 
yang mereka sepakati dalam pembangunan kebun 
kelapa sawit dapat dikatakan bahwa konsensus itu 
tidak terdapat kesesuaian di dalamnya. Karena pada 
kenyataannya, pihak petani plasma tidak mendapatkan 
atau tidak merasakan apa yang mereka harapkan dan 
disepakati dahulu dalam perjanjian.

2. Asas Pacta Sunt-Servanda
Asas ini merupakan asas umum yang berlaku 

dalam hukum perjanjian. Sebagaimana telah 
dikemukakan sebelumnya, bahwa asas pacta sunt-
servanda berhubungan dengan akibat dari suatu 
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 
KUHPerdata, dimana di dalamnya menegaskan terkait 
semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Begitupula ditegaskan bahwa persetujuan-persetujuan 
itu tidak dapat ditarik kembali selama dengan sepakat 
kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-
persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, perlu 
diperiksa apakah benar persetujuan-persetujuan 
yang telah dilakukan antara perusahaan dengan para 
petani plasma dapat dinyatakan sah. Terutama unsur 
kesepakatan sebagai salah satu subjek di antara 2 (dua) 
subjek untuk syarat sahnya perjanjian. Apakah unsur ini 
dapat dikatakan terpenuhi jika yang mendaftarkan dan 
menandatangani perjanjian adalah orang lain dengan 
alasan bahwa ia mewakili, padahal sebenarnya orang 
yang diwakili fiktif. Atau bagaimana jika yang didaftar 
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dan menjadi petani plasma tidak mengetahui apa 
sebenarnya isi perjanjian itu sebagian atau seluruhnya, 
misalnya yang ia ketahui ialah bahwa setiap bulan 
ada pemotongan hasil penjualan TBS sebesar 45% 
oleh perusahaan. Hanya itu saja yang diketahuinya, 
lain-lainnya terutama seperti pengadaan lahan yang 
merupakan kewajiban calon petani plasma tidak tahu 
karena semuanya diurus oleh orang lain. 

Bagaimana undang-undang dapat mengatakan 
bahwa persetujuan itu telah menjadi undang-undang 
bagi yang membuatnya, apabila yang dimaksud 
‘pembuat’ (dalam arti bahwa ada pengakuan karena 
ada tanda tangan) bukan petani yang bersangkutan 
yang bertanda tangan? Bagaimana pula dengan isi 
perjanjian yang tidak dimengertinya, tetapi lagi-lagi 
karena sudah ada tanda tangan? Masalah ini terkait 
dengan ajaran penyalahgunaan keadaan (keadaan 
tidak berpengetahuan, tidak berpengalaman) yang 
dimanfaatkan oleh pihak yang kuat secara ekonomi 
dan sosial. Pada sisi lain, kondisi tersebut juga jelas 
mengabaikan asas-asas hukum perjanjian itu sendiri, 
seperti asas kepercayaan, asas keadilan, asas itikad 
baik, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas moral, 
asas keseimbangan, dan asas perlindungan. Indikasi 
pengabaian asas-asas hukum perjanjian ini terkait 
pula dengan hadirnya pihak lain (pihak ketiga) yang 
memanfaatkan keadaan. Masyarakat setempat banyak 
yang mengeluh dan mempertanyakan bahwa:68

“Mengapa petani plasma bukan diambil atau 
didaftar dari masyarakat sekitar perkebunan 
yang jumlahnya cukup banyak, yang benar-
benar pada waktu itu sangat butuh untuk 
mendapatkan pekerjaan tetapi justru diambil 
dari luar, bahkan betul-betul ada dari luar 
tanah atau daerah Luwu.”

68Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat. 23 Oktober 2010.
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Di dalam hubungannya dengan asas keadilan, 
semestinya masyarakat petani yang tinggal di sekitar 
kawasan perkebunan harus mendapat prioritas utama 
untuk diikutkan sebagai calon atau petani plasma. 
Tetapi kenyataannya justru dari wilayah lain. Asas 
kepercayaan, nyata menyia-nyiakan kepercayaan yang 
diamanatkan oleh undang-undang dan kebiasaan 
umum. Asas itikad baik, jelas tampak adanya pihak yang 
beritikad tidak baik dengan memanfaatkan kesempatan 
untuk mengambil keuntungan.

Asas moral, jelas melanggar nilai-nilai kebaikan 
dan kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi oleh 
siapapun dalam pelaksanaan proyek pembangunan 
kebun kelapa sawit tersebut. Asas keseimbangan, di 
samping tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban 
pihak pertama dan pihak kedua, juga terkait dengan tidak 
seimbangnya luas areal kebun inti dengan kebun plasma. 
Semestinya areal kebun plasma lebih luas dari pada 
areal kebun inti, karena dalam kebun plasma melibatkan 
petani sebagai syarat dilaksanakannya proyek ini. Artinya 
proyek ini bisa berjalan karena adanya syarat melibatkan 
masyarakat yang hendak diikutsertakan sebagai plasma. 
Dengan demikian, tampak sekali bahwa asas perlindungan 
terhadap hak-hak masyarakat petani terabaikan.

Dari hasil temuan penulis, jelas sekali faktor 
penyebabnya sebagaimana dikemukakan oleh salah 
seorang karyawan PTPN XIV, yang mengatakan bahwa:69

“Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa 
faktor, yaitu di antaranya seperti lemahnya 
pengawasan dan koordinasi dengan pihak 
terkait di unsur pemerintahan daerah 
setempat, mulai dari proses awal sampai 
rekrutmen pendaftaran calon petani yang 
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah 
setempat untuk menanganinya. Proses 

69Hasil Wawancara dengan Salah Satu Karyawan PTPN XIV. 20 Oktober 2010.
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penyelesaian status pengadaan lahan yang 
tidak kunjung tuntas sampai sekarang, 
termasuk lemahnya pengawasan di tingkat 
teknis pelaksanaan setelah kebun berproduksi 
serta tiadanya sanksi yang keras bagi pihak 
yang menyalahgunakan perjanjian ini. Dalam 
kenyataannya, sanksi yang diberlakukan oleh 
pihak perusahaan lebih bersifat tindakan 
administratif berupa pengambil-alihan atau 
pengoperan kebun kelapa sawit oleh ketua 
kelompok untuk dikelola lebih lanjut.”

3. Asas Kebebasan Berkontrak
Kebebasan berkontrak (freedom of making 

contract) adalah salah satu asas yang sangat penting 
di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah 
perwujudan dari kehendak bebas, sekaligus menunjukkan 
pancaran hak asasi manusia, tetapi juga sekaligus dapat 
menjadi peluang terjadinya pelanggaran terhadap HAM.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas 
yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 

1) membuat atau tidak membuat perjanjian; 
2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; 
3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, 

persyaratannya; dan 
4) menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis 

ataukah lisan.

Meskipun demikian, harus diketahui bahwa 
walaupun kebebasan dalam membuat kontrak tersebut 
dijamin oleh undang-undang, akan tetapi tetap harus 
dibatasi oleh 4 (empat) hal, yaitu:

1) tidak dilarang oleh undang-undang;
2) tidak bertentangan dengan kesusilaan; 
3) tidak bertentangan dengan ketertiban atau 

kepentingan umum; dan
4) tidak melanggar HAM.



108

Dasar-Dasar Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian dilarang oleh undang-undang 
jika isi perjanjian itu merugikan salah satu pihak. 
Masalahnya dalam hal ini ialah bagaimana jika salah 
satu pihak sudah dirugikan dengan adanya perjanjian 
tersebut, tetapi ia tidak tahu bagaimana sesungguhnya 
hal itu terjadi? Apalagi mengingat ketentuan bahwa 
perjanjian yang telah ditandatanganinya berlaku sebagai 
undang-undang dan mengikat baginya. Jadi, masalahnya 
ialah ketika perjanjian telah dilaksanakan dan ternyata 
merugikan, maka secara otomatis perjanjian tadi 
tidak mengikat dan berlaku baginya. Alasannya ialah 
karena dalam pelaksanaannya justru tidak sesuai yang 
diharapkan, dan oleh karena itu isi perjanjian tersebut 
tidak mengikat atau tidak berlaku baginya sebagai 
undang-undang. 

Di dalam hukum perjanjian nasional, asas 
kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab yang 
mampu memelihara keseimbangan hak dan kewajiban 
para pihak tetap perlu dipertahankan, yaitu karena ia 
merupakan pengembangan kepribadian untuk mencapai 
kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir juga batin, 
yang serasi, selaras serta seimbang dengan kepentingan 
masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa hal 
yang harus diingatkan. Pertama, sesungguhnya tidak 
ada kebebasan yang bersifat absolut yang dimiliki 
seseorang termasuk dalam membuat kontrak, sebab 
dalam membuat kontrakpun ternyata kebebasannya 
dibatasi oleh hak pihak lainnya dan kemudian hak 
pihak lainnya itu menjadi kewajibannya yang harus ia 
tunaikan, begitupun sebaliknya. 

Kedua, para pihak yang membuat kontrak 
harus menyadari bahwa mereka adalah bagian dari 
masyarakat, sehingga isi kontrak yang disepakati 
kedua pihak tidak boleh bebas nilai, dalam arti bahwa 
isi kontrak atau perjanjian yang disepakati para pihak 
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tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang 
berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, tidak 
boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak 
bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan 
yang berlaku dalam masyarakat. Intinya, bahwa suatu 
perjanjian tidak boleh merugikan salah satu atau 
beberapa pihak.

Sehubungan dengan uraian kasus sebelumnya 
terkait perjanjian antara perusahaan dan petani plasma, 
tentu akan muncul pertanyaan, bagaimana hal tersebut 
bisa terjadi di negara hukum yang menjunjung tinggi 
HAM, menjamin hak individu, menjamin kebebasan 
mengadakan kontrak asalkan isinya halal, tidak 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, 
dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum? 
Bagaimana dengan perjanjian (baku) tersebut yang 
membatasi kebebasan? Maksudnya, ialah bahwa ada 
kebebasan untuk membuat kontrak (perjanjian) tetapi 
dibatasi oleh klausul perjanjian yang telah dibuat oleh 
perusahaan. Begitupula kebebasan itu tidak dilakukan 
secara penuh oleh para petani, karena ada keadaan 
yang sedemikian rupa yang menyebabkan kehendak itu 
tidak disampaikan secara penuh dan bebas seperti apa 
sesungguhnya yang diinginkannya.

Di dalam perjanjian antara perusahaan dengan 
para petani plasma, asas kebebasan berkontrak ini tidak 
terpenuhi secara optimal dalam arti sesungguhnya, 
dilihat dari beberapa hal:70

1) Dalam penyusunan draft perjanjian, para calon 
petani plasma tidak diikutkan secara langsung 
untuk bersama-sama membicarakan apa yang harus 
dimuat dalam isi perjanjian sehingga mereka dapat 
mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya 
dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

70Hasil Olahan Wawancara dengan Pihak-Pihak Terkait. 15 - 30 Oktober 2010.
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2) Posisi para pihak dalam perjanjian ini bersifat 
patron klien, yaitu hubungan majikan dan buruh 
dan atau bersifat subordinat, dalam arti hubungan 
atas bawah. Hal ini berakibat calon petani plasma 
menerima begitu saja isi perjanjian yang telah 
dibuat. Apalagi pada saat ditawarkan proyek 
tersebut, masyarakat khususnya petani tidak ada 
pilihan untuk mencari pekerjaan lain sehingga 
mereka menerima begitu saja.

3) Rekrutmen calon petani plasma, didata dan 
dikoordinir oleh pemerintah daerah setempat 
melalui pemerintah desa (bahkan terakhir 
dikoordinir oleh koperasi), sehingga sulit dikatakan 
bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian 
ini terpenuhi sesuai yang dikehendaki oleh undang-
undang, sebab banyak petani plasma yang tidak 
mengetahui dan memahami semua isi perjanjian. 
Ada pula pihak yang bukan warga masyarakat 
setempat atau yang tinggal di sekitar kawasan 
perkebunan yang keikutsertaannya hanya didaftar 
begitu saja karena alasan keluarga atau kenalan dan 
sebagainya, itu belum lagi termasuk yang didaftar 
fiktif.

Berdasarkan informasi ini, jelas bahwa asas 
kebebasan berkontrak dalam perjanjian tersebut tidak 
terpenuhi, karena pihak petani plasma atau wakilnya 
tidak diikutkan dalam penyusunan klausul atau draft 
perjanjian sebab keikutsertaannya dikoordinir oleh 
pihak lain, yakni aparat pemerintah daerah setempat 
atau melalui ketua atau pengurus koperasi.

Jika dihubungkan dengan nilai-nilai yang berlaku 
dalam masyarakat Indonesia, maka asas kebebasan 
berkontrak dalam perjanjian (dalam arti para pihak 
bebas menyusun isi perjanjian tanpa mengindahkan 
asas-asas hukum perjanjian yang berlaku) perlu 
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dipertimbangkan penerapannya, karena bisa saja 
disalahgunakan oleh orang atau kelompok masyarakat 
tertentu untuk mengambil keuntungan. Selain itu, harus 
diingat bahwa dalam masyarakat Indonesia yang utama 
adalah kepentingan umum (kolektivitas) bukan individu 
sebagai dasar kebebasan berkontrak sebagaimana 
dianut oleh masyarakat barat yang menjadi sumber 
lahirnya asas ini. 

4. Asas Keadilan
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

keadilan dapat diartikan sebagai adanya keseimbangan 
antara hak dan kewajiban. Sebaliknya, ketika tidak 
seimbang antara hak dengan kewajiban, maka hal itu 
dikatakan tidak adil. Atau ketika hak dan kewajiban 
diletakkan secara proporsional, lalu dikatakan bahwa 
itu adil. 

Petani plasma sebagai kelompok masyarakat yang 
lemah paling tidak pengaturan hak-haknya seimbang 
dengan kewajibannya, tidak lebih berat dan lebih 
banyak kewajibannya dari pada haknya. Sebenarnya 
tujuan diadakannya perjanjian ini adalah baik, yaitu 
untuk menyandingkan pemilik modal dengan petani 
yang tidak memiliki modal, tetapi masalahnya ialah 
pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian itu 
tidak memposisikan para petani plasma sama dengan 
perusahaan, sehingga tampak sekali posisi masing-
masing pihak sebagai pihak yang berekonomi kuat di 
satu pihak berhadapan dengan pihak yang berekonomi 
lemah pada pihak lainnya. Jadi, perusahaan sebagai 
badan usaha tampak tetap dengan posisi sebagai pihak 
pemilik modal sedangkan petani plasma pada posisinya 
semula sebagai pihak atau kelompok yang lemah.

Kalau dilihat dari kemampuan pohon kelapa 
sawit untuk berbuah secara produktif hanya 10 
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(sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun dan setelah 
itu tidak produktif lagi kecuali kalau diganti atau 
ditanami kembali (diremajakan), maka selama itu pula 
para petani tetap membayar sebagian penghasilannya 
dari hasil penjualan TBS kepada pihak perusahaan. 
Dapat dibayangkan berapa pendapatan para petani 
plasma pada usia pohon kelapa sawit di atas sepuluh 
tahun. Itupun jikalau ia sendiri yang menggarapnya, 
bagaimana kalau orang lain yang mengerjakannya atau 
yang menggarapnya, maka ia harus pula membagi hasil 
atau membayar upah para pekerja atau penggarap. Jadi 
dengan demikian, asas keadilan tidak terpenuhi secara 
optimal apalagi dilihat dari aspek keadilan sosial yang 
menekankan pada pentingnya nilai kesejahteraan hidup 
para petani. Begitupula jika dilihat dari teori keadilan 
menurut filsafat hukum Islam yang menekankan pada 
terciptanya maslahat di tengah-tengah masyarakat, 
maka asas keadilan ini akan semakin jauh untuk dicapai 
atau dinikmati oleh para petani dalam perjanjian 
tersebut.

5. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari 

ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang intinya 
menegaskan bahwa ‘perjanjian harus dilaksanakan 
dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas yang 
menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak perusahaan 
dengan pihak petani plasma harus melaksanakan 
substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau 
keyakinan yang teguh berupa kemauan baik dari para 
pihak. Itikad baik sering sangat sulit diketahui apalagi 
untuk diukur, karena ia merupakan faktor psikologis 
(abstrak) yang mendahului dan sering mempengaruhi 
cara berfikir, sikap dan tindakan seseorang. Itikad baik 
biasanya memiliki gejala, dan keberadaannya diketahui 
atau dirasakan melalui gejala tersebut. Kaitannya dengan 
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perjanjian antara perusahaan dengan petani plasma, 
memang sangat sulit untuk dikatakan bahwa ada anasir 
itikad tidak baik pihak perusahaan dalam menyusun isi 
perjanjian, akan tetapi memperhatikan dengan seksama 
seluruh isi perjanjian tersebut tampak bahwa beban 
petani plasma sebagai masyarakat lemah baik secara 
ekonomi maupun sosial sangat berat. Penekanan indikasi 
asas ini tidak ada, yaitu apabila dilihat dari kondisi 
sosial-ekonomi petani yang lemah. Suatu perjanjian 
yang baik dan tampak unsur atau asas itikad baiknya, 
manakala posisi kedua pihak minimal sama dalam arti 
sebagai mitra yang saling menguntungkan baik secara 
ekonomi maupun secara sosial. Tetapi kalau justru 
keadaannya berbeda secara ekonomis, para petani tetap 
saja sebagai petani dengan pendapatan yang pas-pasan 
atau bahkan ada yang dililit utang, yaitu dalam bentuk 
tunggakan baik kewajiban maupun cicilan kredit. 

Asas itikad baik ini juga banyak disalahgunakan 
oleh pihak lainnya sebagai mitra perusahaan. 
Sebagaimana menurut salah satu tokoh masyarakat, 
bahwa:71

“Terdapat beberapa wadah yang 
mengkoordinir para petani plasma 
seperti koperasi. Mereka memanfaatkan 
ketidaktahuan para petani plasma terhadap 
isi perjanjian, sehingga ada di antara petani 
plasma yang meninggalkan lahan atau 
kebun karena tunggakan kreditnya sudah 
menumpuk bahkan mencapai puluhan juta, 
belum pokok kreditnya, sehingga mencapai 
jumlah yang sangat besar sekali bagi ukuran 
kemampuan ekonomi seorang petani plasma 
sehingga sulit untuk dilunasi.”

Ketika terjadi hal seperti itu, pada umumnya jalan 
yang ditempuh oleh petani plasma yang bersangkutan 

71Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat. 20 Oktober 2010.
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adalah meninggalkan kebunnya begitu saja. Tetapi 
di sinilah masalahnya, bahwa pada saat yang sama 
justru menjadi kesempatan bagi pihak perusahaan 
mengalihkan pengelolaannya kepada pihak lain, atau 
diambil alih untuk dilanjutkan pengelolaannya oleh 
ketua kelompok petani plasma yang bersangkutan.

B. Asas-Asas Hukum Perjanjian Nasional
Asas-asas hukum perjanjian Nasional merupakan 

kesesuaian substansi terhadap perjanjian pembangunan. 
Misalnya, antara perusahaan dengan pihak petani plasma. 
Uraian pada bagian ini lebih praktis karena menyajikan 
contoh hasil penelitian ilmiah, tidak bermaksud mengambil 
keuntungan apapun dan sebaliknya merugikan pihak 
terkait. Uraian ini dimaksudkan semata-mata hanya untuk 
memberikan pemahaman yang lebih praktis kepada 
pembaca terhadap masalah yang dibahas. Asas-Asas 
hukum perjanjian Nasional yang dimaksud dalam hal ini 
ialah sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu berdasarkan 
hasil rumusan Lokakarya Nasional Tentang Hukum 
Perikatan yang diselenggarakan dari Tanggal 17 sampai 
dengan 19 Desember 1985 oleh Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, yang 
merumuskan 8 (delapan) asas hukum perjanjian, yaitu asas 
kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, 
asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas 
kebisaaan, dan asas perlindungan.

1. Asas Kepercayaan
Asas ini menjadi salah satu landasan mengapa 

seseorang mau dengan sukarela mengikatkan dirinya 
dengan orang atau pihak lain untuk melakukan sesuatu. 
Pada prinsipnya seseorang bahkan beberapa orang atau 
pihak mau mengikatkan dirinya atau berjanji untuk 
melakukan sesuatu kepada seseorang atau beberapa 
pihak lainnya, karena ia percaya bahwa pihak lainnya 
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itu mau dan mampu untuk melakukan sesuatu yang 
dijanjikan padanya. Begitupula sebaliknya, pihak lainnya 
mau menerima suatu janji karena saling percaya. Saling 
mempercayai di antara para pihak ini dalam suatu 
perjanjian sangat penting untuk memastikan apakah 
pihak lainnya juga mampu melakukan apa-apa yang 
sudah diperjanjikan. 

Petani plasma memberi kepercayaan sepenuhnya 
kepada perusahaan untuk mengatur klausul perjanjian 
dengan harapan bahwa substansi perjanjian tidak 
merugikan. Asas ini disalahgunakan oleh perusahaan 
dengan membuat perjanjian yang tidak menciptakan 
prinsip win-win solution. Terbukti substansi perjanjian 
sangat memberatkan petani dengan resiko yang 
begitu besar. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban para 
petani plasma yang lebih banyak dan tidak seimbang. 
Sebagaimana penuturan salah seorang petani plasma, 
bahwa:72

“Sebenarnya hanya karena tidak ada 
pekerjaan lain sehingga mengelola kebun 
kelapa sawit ini, karena kerjanya berat, mulai 
dari pemeliharaan atau perawatan lahan 
dan pohon, pemanenan sampai pengumpulan 
ke tempat-tempat untuk diangkut termasuk 
penjagaannya agar tidak susut atau hilang 
karena dicuri dan sebagainya. Belum lagi 
kalau hasil penjualannya hanya cukup untuk 
membayar kredit setiap bulannya, dan kalau 
ada sisanya cukup untuk pengembalian biaya 
kerja dan sebagainya, maka lumayanlah 
beban kerjanya. Hasilnya betul-betul 
baru dapat dinikmati kalau sudah lunas 
kreditnya, itupun juga tidak lama karena 
usia produktifnya hanya 10 (sepuluh) sampai 
15 (lima belas) tahun, setelah itu harus 
diremajakan lagi.”

72Hasil Wawancara dengan Salah Satu Petani. 18 Oktober 2010.
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Pertanyaannya bagaimana kalau tidak 
diremajakan lagi, lalu misalnya diganti dengan jenis 
tanaman lain, seperti kakao. Tentu masalahnya menjadi 
lain dan berarti perjanjian dengan pihak perusahaan 
menjadi putus dengan sendirinya, apalagi hal itu 
memang tidak diatur dalam perjanjian.

2. Asas Persamaan Hukum
Perjanjian yang dibuat antara pihak petani 

plasma dengan pihak perusahaan jelas adalah perjanjian 
baku yang dibuat secara sepihak. Dalam perjanjian baku, 
biasanya mengabaikan asas persamaan hukum karena 
dibuat secara sepihak. Dikatakan demikian karena yang 
dimuat di dalamnya hanya hal-hal penting bagi salah 
satu pihak. Petani plasma yang berada pada posisi 
lemah baik secara ekonomis maupun sosial tentu sangat 
dirugikan dengan perjanjian seperti ini.

Penyimpangan asas persamaan dalam hukum, 
otomatis menyimpang dari prinsip equality justice and 
law atau equality be fore the law yang sekarang ini bukan 
lagi zamannya untuk dipraktikkan, karena dari sudut 
pandang apapun perilaku membeda-bedakan orang 
sangat tidak adil. 

Tidak salah pendapat para ahli hukum di Belanda 
yang mengatakan bahwa pada umumnya semua jenis 
perjanjian baku itu disalahgunakan oleh pihak yang kuat 
ekonominya. Pandangan tersebut dalam perkembangan 
ilmu hukum perjanjian dikenal dengan doktrin atau ajaran 
misbruik van omstandigheden, yang artinya penyalahgunaan 
keadaan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II. Bahkan 
ada ahli yang mengatakan bahwa praktik perjanjian yang 
menyalahgunakan keadaan ini merupakan praktik yang 
disebutnya “negative” dan harus dihindari karena sangat 
merugikan pihak yang lemah ekonominya.  K o n d i s i 
ekonomi yang lemah semakin dibebani dengan tambahan 
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beban baru, karena mereka harus menanggung resiko 
yang tidak ringan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 
praktik penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian 
dianggap sebagai tidak beritikad baik dan seyogianya 
pihak yang merasa dirugikan meminta kepada pengadilan 
agar perjanjian tersebut dibatalkan. 

3. Asas Keseimbangan
Pada umumnya dalam klausul perjanjian kontrak 

baku, komposisi hak dan kewajiban antara kedua pihak 
dalam perjanjian ini tampak tidak adanya keseimbangan. 
Biasanya jumlah pasal yang mengatur tentang hak 
perusahaan sebanyak 3 (tiga) pasal, sedangkan yang 
mengatur tentang kewajibannya ada 2 (dua) pasal. 
Selanjutnya, mengenai hak para petani plasma diatur 
dalam 3 (tiga pasal). Sedangkan kewajiban para petani 
plasma diatur sebanyak 4 (empat) pasal. Komposisi hak 
dan kewajiban para pihak tersebut, jelas terjadi out of 
balance (ketidak seimbangan) antara pihak perusahaan 
dengan pihak petani plasma. Kewajiban para petani 
begitu banyak. Hak-hak para petani plasma tidak sama 
banyak dengan hak perusahaan, begitupula kewajiban 
para petani plasma lebih banyak dan lebih berat 
dibandingkan dengan kewajiban perusahaan. Bahkan 
tidak jarang dalam salah satu pasal, pada klausul 
perjanjian kontrak baku menegaskan bahwa semua biaya 
pembangunan kebun kelapa sawit ditanggung oleh para 
petani plasma. Hal ini jelas seluruh biaya pembangunan 
kebun kelapa sawit tersebut ditanggung oleh para 
petani plasma. Demikian pula dengan resiko yang 
terjadi apabila kebun kelapa sawit gagal, karena pihak 
perusahaan hanya menanggung resiko selama kebun 
kelapa sawit masih dalam pengelolaannya. Sebab jika 
kebun kelapa sawit tersebut sudah diserahkan kepada 
petani plasma, maka jelas yang menanggung segala 
resikonya adalah petani plasma yang bersangkutan.
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Kondisi seperti penjelasan di atas jelas dapat 
dilihat mulai dari pembangunan kebun, pembangunan 
semua fasilitas sarana dan prasarananya, pembangunan 
jalan, bunga bank termasuk resiko yang terjadi setelah 
kebun kelapa sawit diserahkan seluruhnya ditanggung 
oleh para petani. Padahal semestinya segala resiko yang 
terjadi harus ditanggung bersama oleh kedua belah 
pihak. Karena kalau dicermati pihak perusahaan hanya 
menghadapi 2 (dua) kemungkinan, yaitu keuntungan 
atau paling tidak kembali modal. Sementara para 
petani plasma harus menunggu selama kurang lebih 3 
(tiga) tahun sampai kebun kelapa sawit menghasilkan 
(berbuah), baru kemudian mereka dapat menikmati 
hasilnya. 

Namun, pada saat bersamaan kebun kelapa sawit 
telah menghasilkan (berbuah), para petani plasma 
langsung dibebani oleh kewajiban membayar kredit 
setiap bulan dalam tenggang waktu yang panjang, 
dimana pada waktu awal perjanjian dilakukan belum 
dipastikan apakah kebun kelapa sawit yang mereka 
olah masing-masing dapat menghasilkan atau tidak?, 
atau apakah kelak hasilnya dapat mencukupi kebutuhan 
hidupnya karena ada kewajiban membayar cicilan setiap 
bulan sampai lunas?. Sementara pihak perusahaan 
justru telah menikmati biaya overhead dan fee ketika 
dana dari bank dicairkan untuk biaya pembangunan 
kebun kelapa sawit. Dengan demikian tampak bahwa 
substansi perjanjian ini berat sebelah, tidak seimbang 
dan tidak adil.

4. Asas Kepastian Hukum
Sebenarnya ada keinginan yang kuat terutama 

bagi pihak perusahan untuk mengeliminir terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan proyek perkebunan 
kelapa sawit yang melibatkan masyarakat petani. 
Terbukti dengan dibuatnya klausul perjanjian secara 



BAB 6: Implementasi Asas Hukum Perjanjian

119

tertulis dan bersifat standar atau baku sehingga 
terjamin kepastian hukum di antara para pihak. Namun 
kenyataannya malah kurang menjamin kepastian hukum, 
karena adanya ketimpangan rumusan tentang hak dan 
kewajiban di antara para pihak. Alasannya dapat dilihat 
pada beberapa hal, yaitu:

a. Prinsip dalam setiap perjanjian adalah segala 
aspek yang mungkin terjadi harus dibicarakan dan 
diatur, sehingga ketika terjadi masalah sudah diatur 
sedemikian rupa secara terperinci. Dengan kata lain, 
hal itu akan menjadi pedoman bagi para pihak yang 
terlibat. Oleh karena itu, substansi perjanjiannya 
harus pasti dan jelas. 

b. Apabila substansi perjanjian tidak mengatur secara 
terinci semua hal-hal yang diprediksi akan terjadi, 
maka akan timbul ketidakpastian hukum yang 
semestinya hal itu harus dikedepankan sebagai 
tujuan hukum yang utama.

c. Suatu perjanjian yang tidak mengatur secara 
mendetail hal-hal yang menjadi pokok perjanjian, 
dapat menimbulkan konflik di antara para pihak 
karena antara lain akan terjadi kekosongan hukum 
(blank of law/contrak), kesamaran dan multi 
interpretasi di antara para pihak.

d. Peluang-peluang terjadinya sengketa para pihak 
sering timbul akibat klausul-klausul perjanjian yang 
hanya mengatur garis-garis besarnya saja karena 
mengabaikan secara rinci berbagai hal yang bisa 
timbul di kemudian hari.

Memperhatikan uraian di atas, jelas bahwa 
substansi perjanjian yang diambil sebagai salah satu 
contoh di atas tidak memenuhi secara optimal asas 
kepastian hukum, meskipun draft perjanjian ini dibuat 
secara tertulis akan tetapi dibuat secara sepihak.



120

Dasar-Dasar Hukum Perjanjian

5. Asas Moral
Asas ini dimasukkan sebagai asas hukum 

perjanjian nasional, karena begitu esensialnya dalam 
menentukan cara pandang dan berpikir seseorang 
dalam melakukan pekerjaan apapun. Apapun yang 
hendak dilakukan oleh seseorang sangat ditentukan 
oleh kondisi moralnya. Akan tetapi, yang harus disadari 
bahwa keputusan moral ini sering pula sangat subjektif, 
yaitu apa yang baik, pantas atau tepat bagi seseorang 
belum tentu baik, pantas atau tepat bagi orang lain. 
Jenis perjanjian baku misalnya, jika dilihat sepintas, 
akan tampak baik dan pantas, serta aman, karena 
semuanya diatur sedemikian rupa secara tertulis, tetapi 
pembakuan aturannya hanya baik dan aman bagi pihak 
pemodal, dan sering memberatkan bagi pihak lainnya 
(hanya karena keadaannya saat itu yang bersangkutan 
membutuhkan).

Persoalan yang timbul ialah jika benar-benar 
yang membuat atau menyusun klausul perjanjian itu 
adalah orang yang secara moral kurang baik, ditunjang 
oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari keadaan 
itu, maka hal inilah yang menjadi masalah. Kekhawatiran 
tentang kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan 
keadaan (misbruik van omstandigheden) ternyata terjadi 
pada waktu itu meskipun hal tersebut sulit dibuktikan. 
Dalam hubungannya dengan perjanjian antara 
perusahaan dengan petani plasma yang menggunakan 
perjanjian baku, maka jelas aspek moral diabaikan. 
Suatu perjanjian baku, biasanya semua klausulnya 
dibuat secara sepihak oleh pihak yang secara ekonomis 
sangat kuat dibanding dengan pihak lainnya yang lemah 
secara ekonomis dan sosial. Apalagi namanya petani 
(petani pekebun). Jadi, perjanjian ini diindikasikan 
mengabaikan asas moral. Ketika para petani dijadikan 
sebagai peserta dalam perjanjian ini, maka tidak bisa 
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dipungkiri bahwa telah terjadi eksploitasi yang dilakukan 
oleh pihak perusahaan yang pada saat hidupnya dalam 
lingkaran ketidakberdayaan secara ekonomi, yaitu para 
calon petani plasma dalam keadaan miskin, tidak punya 
pekerjaan, tidak punya pendapatan sehingga dengan 
itu pula mereka lemah secara sosial. Dalam arti status 
sosialnya, sangat berbeda jauh dengan perusahaan. 
Meskipun di sisi lainnya ada keinginan pemerintah untuk 
mempersandingkan di antara keduanya dalam satu jenis 
usaha yang saling menguntungkan. Tetapi, ketika peluang 
ini disalahgunakan, maka disinilah secara nyata terjadi 
eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Bukankah 
pembebanan bagi pihak petani untuk membayar kredit 
selama beberapa tahun lamanya adalah salah satu 
bentuk tindakan eksploitasi?. Petani sebagai pemilik 
tanah, bekerja di atas tanahnya sendiri, tetapi kemudian 
diharuskan mengganti atau membayar kredit dari seluruh 
pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit tersebut.

Hal lain yang juga menjadi masalah meskipun 
perjanjiannya adalah standar, yaitu adanya 
ketidaktransparansian pihak perusahaan mengenai 
jumlah biaya yang harus dilunasi dengan sistem kredit 
bank oleh masing-masing petani plasma. Hal ini terkait 
dengan asas itikad baik dan asas kepastian hukum. 
Kaitannya dengan asas itikad baik ialah mengapa total 
biaya yang harus ditanggung oleh petani plasma tidak 
dicantumkan dalam kontrak perjanjian sedangkan 
yang lainnya diatur?. Sebab di sini juga akan diketahui 
sebenarnya berapa keuntungan pihak perusahaan 
dari perjanjian ini di samping jumlah yang sudah 
dipotong langsung setiap bulannya. Kaitannya dengan 
asas kepastian hukum, ialah mengapa petani plasma 
diwajibkan membayar kredit setiap bulan sebesar 
45% terhadap total beban mereka yang mereka tidak 
tahu. Berapa sesungguhnya total dari kredit yang 
harus dilunasi?. Apakah total kredit jumlahnya sama 
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untuk setiap petani plasma atau berbeda-beda satu 
sama lain, juga apakah sama atau berbeda antara satu 
lokasi dengan lokasi lainnya? Ini juga tidak jelas dan 
karenanya menjadi tidak pasti. Ironisnya, para petani 
plasma dibebani pembayaran kredit sebesar yang sudah 
ditetapkan dalam perjanjian. 

6. Asas Kepatutan
Kepatutan menurut opini publik adalah sesuatu 

yang wajar atau pantas, baik diukur menurut kaidah dan 
keseimbangan, maupun diukur dalam hal keuntungan 
dan kerugian, beban dan tanggung jawab, semuanya 
minimal harus setara. Atau dengan kata lain bahwa 
kalau toh tidak setara tetapi ada keseimbangan.

Hubungannya dengan perjanjian antara 
perusahaan dengan petani plasma, tampak bahwa 
asas kepatutan ini dilanggar, baik kepatutan secara 
formal maupun informal (informal menurut pandangan 
masyarakat). Ketika suatu perjanjian menunjukkan 
substansinya terlalu berpihak pada salah satu pihak 
dan sebaliknya justru hanya menguntungkan salah satu 
pihak (pengusaha) maka hal itu sangat tidak seimbang, 
maka menurut ukuran atau pandangan masyarakat hal 
seperti itu merupakan sesuatu di luar kewajaran atau 
kepatutan. Dikatakan di luar kewajaran karena tidak 
seperti biasanya terjadi dilakukan oleh masyarakat yang 
bersangkutan. Demikian pula dalam hal tidak adanya 
keseimbangan terhadap resiko yang timbul dalam suatu 
perjanjian, hal tersebut juga menunjukkan gambaran 
ketidakwajaran dari suatu perjanjian atau kontrak ini. 

7. Asas Kebiasaan
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian 

itu sendiri. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa 
yang secara tegas diatur, akan tetapi juga menyangkut 
hal-hal yang menurut kebiasaan, lazim diikuti dan 
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dilakukan oleh masyarakat. Dalam perjanjian antara 
perusahaan dengan petani plasma, ada sesuatu yang 
tidak seperti kebiasaan di masyarakat. Contohnya, 
ada ketentuan yang mewajibkan kepada calon petani 
plasma untuk melaporkan secara tertulis paling lambat 
7 (tujuh) hari apabila terjadi gempa bumi, banjir, 
kebakaran dan puso pada lahan atau kebun plasma. 
Petani plasma diminta membuat laporan secara tertulis 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadi 
kebakaran, banjir, gempa bumi dan puso, padahal lahan 
atau tanah tersebut masih dalam pengawasan pihak 
perusahaan. Para petani plasma sudah dibebani sesuatu 
yang bukan kewajibannya, bahkan kalau pasal ini 
dicermati, jelas sekali bahwa para petani plasma sudah 
dibebani kewajiban terhadap sesuatu yang akan terjadi 
di luar batas kemampuan dan jangkauannya. Hal-hal 
seperti itu bukan kebiasaan baik dalam suatu perjanjian. 
Alasannya, karena kerugian yang terjadi akibat bencana 
alam misalnya, maka hal itu dipandang sebagai keadaan 
memaksa (force majeure) yang biasanya pihak petani 
dibebaskan dari tanggungjawabnya. Di sinilah letak 
kelemahan sistem perjanjian baku dimana ketika 
klausul perjanjian hanya disusun secara sepihak, maka 
hanya menguntungkan pihak yang membuatnya yaitu 
menghindari resiko, dan resiko itu justru dibebankan 
pada pihak lain yang jelas-jelas lemah ekonominya, yang 
hanya karena keadaan sehingga mereka ini melakukan 
dan bersedia menerima resiko itu meskipun kelak 
memberatkan mereka. Di dalam kondisi-kondisi seperti 
ini sebenarnya ajaran misbruik van omstandgheden 
(penyalahgunaan keadaan) harus diterapkan sehingga 
tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat.

8. Asas Perlindungan
Asas perlindungan mengandung pengertian 

bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi 
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oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan 
itu terutama adalah debitur karena mereka ini pada 
umumnya adalah pihak yang lemah. Dalam perjanjian 
antara perusahaan dengan petani plasma, sangat jelas 
perbedaan antara kedua pihak, baik secara ekonomis 
maupun sosial. Pihak pertama dalam hal ini perusahaan 
sebagai perusahaan multinasional yang memiliki 
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bahkan 
finansial yang sangat besar sedangkan pihak kedua 
dalam hal ini para petani tidak memiliki kemampuan 
apa-apa, kecuali namanya (selalu disebut-sebut 
dan dijadikan sebagai tameng untuk simbol-simbol 
perjuangan dan pembangunan). Maka sebagai pihak 
yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, seyogianya 
mereka ini mendapatkan perlindungan secara hukum. 
Bentuk perlindungan hukum kepada pihak petani 
plasma semestinya sudah harus ditunjukkan dalam 
klausul perjanjian sehingga tampak keberpihakan 
perjanjian ini kepada kelompok petani sebagai pihak 
yang lemah baik secara ekonomi maupun sosial.

Banyak contoh-contoh di sekitar kita yang 
dapat ditunjuk terutama bila dihubungkan dengan 
perkembangan dunia yang semakin modern sekarang 
ini, setiap perjanjian selalu dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding (MOU) dimana pihak-
pihak yang terlibat tidak lagi di posisikan sebagai para 
pihak dengan kedudukan yang berbeda antara satu pihak 
dengan pihak lainnya yang biasa disebut debitur dan 
kreditur. Akan tetapi, para pihak tersebut didudukkan 
sebagai mitra kerja dengan posisi yang sama yaitu 
saling membutuhkan dan menguntungkan. Pihak yang 
satu membutuhkan pihak lainnya dan sebaliknya pihak 
lainnya dibutuhkan oleh pihak tersebut, sehingga tujuan 
diadakannya perjanjian itu adalah untuk mendapatkan 
sesuatu yang saling menguntungkan di antara mereka. 
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Melihat perjanjian antara perusahaan dengan 
para petani plasma, jelas menunjukkan aspek perbedaan 
kedudukan (posisi) di antara para pihak, yang satu 
dengan kedudukan sebagai pihak yang kuat baik 
secara ekonomi maupun secara sosial bahkan secara 
psikologis (kemampuan mempengaruhi), bersebelahan 
dengan pihak lainnya dengan segala keterbatasan dan 
kekurangannya baik ekonomi, sosial maupun psikologis. 
Semestinya yang lebih banyak mendapatkan perhatian 
dan perlakuan yang lebih, dalam arti misalnya secara 
sosial-ekonomi adalah para petani, yaitu diberikan 
bantuan finansial dengan tidak memberatkannya dalam 
bentuk pengembalian biaya atau ongkos pengelolaan 
kebun kelapa sawit. Jika ada keinginan pemerintah yang 
memiliki kewenangan dan kemampuan secara ekonomi 
semestinya harus berani mengeluarkan anggaran 
untuk membiayai pembangunan kebun kelapa sawit 
agar para petani tidak dibebani dengan segala biaya 
yang memberatkan. Atau dalam istilah awam, proyek 
pembangunan kelapa sawit itu tidak dipihak-ketigakan 
atau dipihak-keempatkan sehingga tidak terjadi 
kececeran dana yang terkesan dicari-carikan alasannya. 
Sekarang sudah mulai terasa dampaknya yang tidak 
diinginkan terutama dalam pengelolaan administrasi 
keuangan ketika melibatkan banyak pihak. Sebagaimana 
dikemukakan oleh salah seorang staf administrasi 
perusahaan bahwa:73

“Ketika belum melibatkan pihak ketiga 
dan keempat, mekanisme pengelolaan 
administrasi setoran petani sebagai 
kewajibannya setiap bulan berjalan 
lancar karena masing-masing petani 
plasma memiliki rekening sendiri di bank. 
Sekarang rekening petani diambil alih 
oleh koperasi, sehingga setoran dan hak 

73Hasil Wawancara dengan Salah Seorang Staf Administrasi Perusahaan. 18 
Oktober 2010.
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petani dikelola sepenuhnya oleh koperasi. 
Pada kenyataannya sekarang ini, banyak di 
antara petani yang mengeluh karena data 
yang ada pada perusahaan menunjukkan 
bahwa ada tunggakan petani lebih besar 
daripada kewajiban pengembalian biaya 
pembangunan kebun kelapa sawit yang 
seharusnya menjadi kewajibannya.”

Lebih lanjut, pihak lainnya mengatakan bahwa:74

“Semestinya, makin lama semakin berkurang 
kewajiban petani dalam menyelesaikan 
kewajibannya. Akan tetapi, dalam 
kenyataannya justru sebaliknya, semakin 
lama semakin membengkak. Mengapa hal ini 
terjadi? Hal ini terjadi karena pengelola di 
tingkat koperasi melakukan persekongkolan 
di luar pengetahuan petani. Kasus seperti 
ini, ditemukan ada petani yang jumlah 
kewajibannya tinggal sembilan jutaan lebih, 
tetapi tunggakannya mencapai tiga puluh 
enam jutaan lebih. Pertanyaannya dari mana 
asalnya dan bagaimana tunggakan sebanyak 
itu terjadi, padahal petani yang bersangkutan 
memanen dan dipotong hasil panennya setiap 
bulan berjalan?. Dimana hasil pemotongan 
itu disetor, berapa dan siapa yang menyetor. 
Ternyata, setorannya dialihkan kepada 
setoran petani lain yang pernah menunggak, 
begitu seterusnya. Mengapa ada petani yang 
menunggak? Padahal setiap kali mereka 
panen dan penimbangan TBS di pabrik ada 
laporan pemotongan dari hasil penjualan 
TBS yang disampaikan oleh pihak koperasi 
pengelola.”

Dalam kasus seperti ini, sebaiknya pihak 
perusahaan memiliki data yang siap dan akurat agar 
ketika petani menanyakan kewajibannya atau ketika 
disampaikan ada masalah seperti itu, secepatnya 

74Hasil Wawancara dengan Salah Satu Pihak Perusahaan. 21 Oktober 2010.



BAB 6: Implementasi Asas Hukum Perjanjian

127

diinformasikan dan jangan dibiarkan berlarut-larut 
karena dapat berakibat bagi petani tidak mampu 
lagi memenuhi kewajibannya. Dan secepatnya pula 
diberitahukan kepada pihak pengelola administrasi 
keuangan di koperasi tentang masalah tersebut. 
Mengapa sampai terjadi kasus seperti ini?. Kasus seperti 
ini bisa jadi merupakan strategi pihak-pihak tertentu 
untuk mengambil alih pengelolaan kebun kelapa sawit 
yang bersangkutan, sebagaimana diinformasikan oleh 
salah seorang karyawan perusahaan, bahwa:75

“Ketika ada petani yang tidak mampu 
mengembalikan kewajibannya karena ada 
tunggakan yang tidak bisa lagi dilunasinya, 
maka otomatis kebun kelapa sawit tersebut 
diambil-alih pengelolaannya oleh pihak 
tertentu (sekarang ini oleh koperasi), dan 
tentunya seterusnya yang bersangkutan 
pulalah yang menikmati hasilnya.”

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa 
ada beberapa lahan kebun kelapa sawit yang dialihkan 
pengelolaannya pada pihak lain atau kepada pihak 
koperasi mitra. Kasus seperti ini agaknya sulit untuk 
ditelusuri karena di dalam daftar kolektif nama petani 
tersebut tidak diganti atau diubah, hanya pengelolaan 
lahan tersebut saja yang berpindah tangan kepada pihak 
lain.

Masalah yang dikemukakan di atas, membuktikan 
bahwa ada yang kurang dan salah dalam implementasi 
perjanjian ini yang menjadi akumulasi dari pengabaian 
asas-asas hukum perjanjian, karena ternyata dalam 
penyusunan klausul perjanjian hanya semata-semata 
didasarkan pada prinsip syarat sahnya perjanjian 
sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata, 
dimana ada syarat subjektif dan objektif maka berarti 
perjanjian tersebut dianggap sah tanpa memperhatikan 

75Hasil Wawancara dengan Salah Satu Pihak Perusahaan. 21 Oktober 2010.
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dan menggali lebih jauh asas-asas yang menjadi roh 
dan dasar kekuatan dan pembenaran dari syarat-syarat 
tersebut. Misalnya memperhatikan asas kepercayaan, 
maka dalam klausul perjanjian seharusnya ada pasal 
yang mengatur tentang syarat calon petani harus 
sebagai petani dan petani tersebut berdomisili di 
sekitar areal perkebunan. Syarat ini sebenarnya sudah 
diingatkan dalam beberapa peraturan perundang-
undangan termasuk ditegaskan dalam buku petunjuk 
pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola 
PIR, tetapi mengapa syarat itu tidak diakomodir dalam 
klausul perjanjian sehingga tidak sembarang orang 
yang diikutsertakan sebagai plasma?. Ini masalah 
kepercayaan, dan ketika kepercayaan sebagai salah 
satu asas dalam perjanjian diabaikan, maka asas-asas 
lainnyapun turut terabaikan, karena terkait dengan 
moralitas, itikad baik, keadilan, kepatutan, kebiasaan, 
kepastian, persamaan hak dan perlindungan. 

Dari uraian tersebut, jelas bahwa substansi suatu 
perjanjian yang baik tidak cukup hanya didasarkan pada 
ketentuan pasal-pasal perundang-undangan, akan tetapi 
harus memperhatikan pula asas-asas hukum perjanjian 
yang berlaku. Substansi perjanjian antara perusahaan 
dengan petani plasma dalam pembangunan kebun kelapa 
sawit di Propinsi Sulawesi Selatan tampaknya hanya 
disandarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata 
tersebut tanpa memperhatikan asas-asas hukum perjanjian 
yang berlaku yang sebagiannya disebutkan dalam pasal-
pasal KUHPerdata tersebut, seperti asas keadilan dan 
asas kebiasaan (Pasal 1339 KUHPerdata), asas itikad baik 
(Pasal 1338 KUHPerdata), bahkan tidak bertentangan 
dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 
KUHPerdata). Sebagaimana diakui oleh pihak perusahaan 
yang menjelaskan bahwa:76

76Hasil Wawancara dengan Salah Satu Pihak Perusahaan. 21 Oktober 2010.
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“Draft perjanjian yang disusun hanya didasarkan 
pada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana 
yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata 
yang di dalamnya tercantum syarat objektif 
dan syarat subjektif, kurang atau bahkan tidak 
memperhatikan asas-asas hukum perjanjian.”

Pihak yang menyusun draft yang menjadi substansi 
perjanjian ini seharusnya tetap memperhatikan asas-asas 
hukum perjanjian agar perjanjian tersebut memiliki dasar 
pembenaran dan daya ikat bagi kedua belah pihak. Asas 
kebebasan berkontrak ini tidak boleh ditafsirkan semau-
maunya membuat atau menyusun isi perjanjian, tetapi tetap 
harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku. Ketika 
asas-asas hukum perjanjian tersebut diabaikan dalam suatu 
perjanjian atau kontrak, maka secara filosofis perjanjian 
atau kontrak tersebut tidak atau kurang memiliki kekuatan 
hukum, dan biasanya kurang memberi manfaat apalagi 
diharapkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi orang 
banyak.

C. Asas Kepentingan Umum
Asas ini sengaja dibahas tersendiri dan tidak 

disatukan pembahasannya dengan asas-asas lainnya yang 
diuraikan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena dalam 
pembagian asas-asas hukum perjanjian nasional Indonesia, 
asas ini tidak dimasukan, sehingga penulis merasa perlu 
untuk membahasnya secara tersendiri, dengan pertimbangan 
bahwa sebenarnya di dalam Pasal 1337 KUHPerdata, asas ini 
tegas disebutkan meskipun menggunakan istilah ‘ketertiban 
umum’, akan tetapi menurut penulis kata ‘ketertiban umum’ 
dan ‘kepentingan umum’ mengandung esensi makna yang 
sama. Itulah sebabnya pada waktu penulis melakukan 
penelitian tentang penerapan asas-asas hukum perjanjian, 
penulis memasukan asas kepentingan atau ketertiban umum 
ini menjadi salah satu asas hukum perjanjian nasional di 
samping asas-asas lainnya yang telah lebih dahulu ditetapkan. 
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Alasan penulis memasukan unsur kepentingan 
umum (istilah KUHPerdata: ketertiban umum) menjadi asas 
hukum perjanjian, baik yang tertulis maupun tidak tertulis 
(kontrak) nasional di samping asas-asas hukum perjanjian 
lainnya karena sangat jelas alasannya dan dasar hukumnya. 

1. Asas yang Diatur dalam Pasal 1337 
KUHPerdata

Sebagaimana diuraikan dalam bab mengenai 
asas-asas hukum, khususnya pada uraian mengenai asas-
asas hukum perjanjian nasional, baik yang ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan hasil Lokakarya tentang 
Hukum Perikatan Nasional yang diselenggarakan 
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen 
Kehakiman pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 
19 Desember 1985 maupun dalam beberapa literatur 
hukum perjanjian tentang Kompilasi Hukum Perikatan 
yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) asas sebagaimana 
dikemukakan di atas, tidak ditemukan asas kepentingan 
umum sebagai asas hukum perjanjian atau hukum 
perikatan nasional. Atas dasar inilah sehingga 
kepentingan umum sebagaimana juga telah diatur 
dalam Pasal 1337 KUHPerdata dijadikan sebagai asas 
hukum perjanjian nasional.

2. Asas yang Merupakan Ciri Khas Berfikir 
Masyarakat Indonesia Sejak Dahulu Kala

Mengapa asas ini penting dimasukan menjadi 
asas hukum perjanjian nasional, karena meskipun 
undang-undang mengatakan bahwa suatu kesepakatan 
atau perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak 
dan tidak mengikat terhadap pihak ketiga, kecuali 
disebutkan lain, namun dalam perkembangan hukum 
perjanjian sekarang ini, asas ‘kepentingan umum’ wajib 
dijadikan sebagai asas hukum perjanjian di Indonesia 
dengan beberapa argumen berikut ini:
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a. Salah satu prinsip hidup yang tumbuh melekat 
dan berkembang menjadi ciri khas bangsa dan 
masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai 
sekarang adalah prinsip ‘kepentingan umum’. 
Prinsip inipun diletakkan sebagai salah satu 
asas dalam membangun bangsa dan Negara. 
Dalam penerapannya pada berbagai aktivitas di 
masyarakat, prinsip ini selalu didahulukan di atas 
kepentingan pribadi dan golongan. Intinya, di 
Indonesia yang utama adalah kepentingan umum 
atau kepentingan bersama dibandingkan dengan 
kepentingan lainnya. Makna kepentingan umum 
ini tidak diartikan mengorbankan sama sekali 
kepentingan orang perorangan atau pribadi, tetapi 
jika kepentingan itu hadir secara bersamaan, maka 
kepentingan umumlah yang didahulukan baru 
kepentingan pribadi dan golongan. Ini mengandung 
makna, bahwa dalam konteks Indonesia, hak pribadi 
atau individu tetap dihormati pemenuhannya, akan 
tetapi yang diprioritaskan pemenuhannya adalah 
kepentingan umum. Mengapa kepentingan umum, 
kepentingan masyarakat, kepentingan Negara 
yang diutamakan karena sebenarnya individu 
(pribadi) memiliki makna karena ada orang lain 
(orang banyak) di sekitarnya yang hidup bersama 
dengannya. Sesungguhnya yang memberikan makna 
tentang harga atau nilai tentang individu adalah 
orang lain yang ada di sampingnya. Sebaliknya 
ternyata hidup individu atau pribadi tidak bermakna 
apa-apa jika sendiri. 

b. Pengaruh globalisasi, tampak bahwa kepentingan 
umum semakin menguat dan menuntut untuk 
senantiasa dikedepankan dalam berbagai lalu lintas 
pergaulan hukum, tidak terkecuali dalam bidang 
hukum perdata. Artinya, meskipun para pihak bebas 
membuat kesepakatan dalam suatu perjanjian 
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(karena hal itu menyangkut hak keperdataan), 
tetapi isi perjanjian yang disepakati itu tidak boleh 
bertentangan dengan kepentingan orang banyak.

c. Konsepsi individualistis, apabila dilihat dari satu 
sisi yang lebih jelas, tampak bahwa kegiatan atau 
tuntutan yang hanya berorientasi pada kepentingan 
individu ini dari waktu ke waktu menunjukkan 
pergeseran (misalnya, apabila berhadapan dengan 
kepentingan masyarakat yang lebih besar), yang 
dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat 
diwujudkan dalam sikap: 
1) penggunaan hak pribadi tidak boleh mengganggu 

apalagi merugikan orang lain, larangan 
membuat perjanjian dengan memanfaatkan 
atau mengambil keuntungan dari kelemahan 
atau kelalaian pihak lain; 

2) mendahulukan kepentingan umum dari pada 
kepentingan individu;

3) berkorban demi untuk kepentingan masyarakat, 
bangsa dan negara; dan 

4) sebagainya. 
Meskipun harus diakui pula bahwa pada sisi lainnya 
tampak bahwa perjuangan terhadap pentingnya 
jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak 
dasar individu (pribadi) seperti kemerdekaan 
(kebebasan), persamaan hak terutama di bidang 
hukum dan pemerintahan, hak untuk hidup 
dan mempertahankan kehidupan, hak untuk 
memperoleh perlindungan dan keamanan, dan 
sebagainya juga semakin menguat. Yang ingin 
ditegaskan di sini ialah tindakan atau perbuatan 
apapun yang dilakukan oleh seseorang apalagi 
melibatkan pihak lain, aspek kepentingan umum 
harus selalu menjadi pertimbangan dan karenanya 
tidak boleh diabaikan bahkan harus didahulukan 
dan diberi prioritas. 
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d. Dalam membuat kesepakatan yang menimbulkan 
perjanjian, ternyata juga para pihak tidak bebas, 
karena kebebasan satu pihak akan dibatasi oleh hak 
pihak lainnya, dan karena itu menjadi kewajibannya 
yang harus ditunaikan. Demikian pula bahwa 
meskipun hak dan kewajiban mereka hanya 
bertimbal balik di antara para pihak tetapi ketika 
salah satu pihak wanprestasi, apakah sebagian atau 
seluruh prestasinya tidak dilaksanakan, maka pihak 
yang dirugikan tidak boleh main hakim sendiri 
dalam penyelesaiannya, tetapi tetap harus bertindak 
secara pantas sesuai dengan kebiasaan umum yang 
berlaku dalam masyarakat. Ketika terjadi hal seperti 
ini, maka biasanya harus melibatkan pihak ketiga 
untuk menyelesaikannya. 

e. Pembatasan oleh kesusilaan, kebiasaan, undang-
undang dan terutama oleh kepentingan umum, 
menjadi alasan kuat bahwa meskipun dalam suatu 
perikatan apakah terjadi karena perjanjian ataukah 
karena undang-undang dan merupakan perwujudan 
dan implementasi dari hak-hak keperdataan 
para pihak, namun jelas sekali menunjukkan 
bahwa perikatan itu tetap tidak boleh sama sekali 
melanggar asas-asas hukum perjanjian apalagi 
bertentangan dengan kepentingan umum.

f. Pada dasarnya dalam kehidupan seseorang, dapat 
dikatakan bahwa hampir tidak ada manfaat yang 
diperolehnya (meskipun secara pribadi dijamin 
oleh undang-undang untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu) apabila hanya dinikmatinya 
sendiri. Artinya, suatu perbuatan dan kegiatan 
yang dilakukan oleh seseorang akan lebih bernilai 
dan berguna apabila tindakan atau perbuatan yang 
dilakukannya sendiri itu, apalagi dengan satu atau 
lebih orang lainnya, dapat bernilai dan bermanfaat 
bagi orang banyak. 
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g. Kenyataan dalam perkembangan dunia yang 
semakin mengglobal, tuntutan nilai-nilai kolektif 
semakin menguat dan senantiasa menuntut 
untuk diprioritaskan pemenuhannya. Sebagai 
konsekuensinya, menuntut pula agar setiap tindakan 
orang seorang secara individu tidak boleh lepas 
dari kontrol masyarakat yang ada di sekitarnya. Di 
sinilah ternyata bahwa seseorang tidak bisa hidup 
dan berkembang secara bermakna jika hanya ingin 
hidup sendiri atau mengurus kepentingannya 
sendiri apalagi jika tidak mau berada di lingkungan 
masyarakat untuk hidup dan berinteraksi dengan 
orang lainnya. 

h. Kepentingan umum dalam konteks penyelenggaraan 
negara juga menjadi salah satu asas pengambilan 
kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan 
pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan demikian kepentingan umum 
harus senantiasa dijadikan sebagai dasar atau asas 
dalam melakukan aktivitas apapun termasuk dalam 
membuat perjanjian dengan orang lain dengan 
pembatasan bahwa hak-hak pribadi tetap harus 
dihargai dan dilindungi.

i. KUHPerdata yang sampai sekarang ini masih 
berlaku di Indonesia berasal dan merupakan 
produk dan atau terjemahan dari Peraturan Kolonial 
sebagaimana telah banyak dibicarakan di atas, lahir 
dan bersumber dari konsep berfikir masyarakat 
barat yang bersifat individualistik, liberalistik, 
dan kapitalistik. Cara berfikir seperti ini sangat 
berseberangan dengan cara-cara berfikir bangsa 
Indonesia yang bersifat komunal, berciri gotong-
royong, tolong menolong dan tepo seliro (tenggang 
rasa). Perseberangan tersebut tampak sekali dilihat 
dari dua aspek, seperti dikemukakan oleh Soepomo, 
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bahwa:77

1) Di Indonesia yang primer adalah masyarakat. 
Individu terikat dalam masyarakat. Hukum 
bertujuan mencapai kepentingan individu 
yang selaras, sesuai dan seimbang dengan 
kepentingan masyarakat. 

2) Di Barat yang primer adalah individu. Individu 
bahkan terlepas dari masyarakat, hukum 
bertujuan untuk mencapai kepentingan 
individu. 

Sejalan dengan pandangan Soepomo tersebut, 
menarik untuk dikutip pandangan Daniel S. Lev yang 
mengatakan bahwa:78

“In theory, then the civil Code because only 
on book setting torth the customary rules of 
another group. But in practice the situation 
was not gratly transformed. Having little 
else to go on, most judge continued to apply 
the code article except for those, possibly 
(Secara teoritis, kini KUHPerdata hanya 
berfungsi sebagai buku yang melukiskan 
hukum kebisaan golongan penduduk yang 
bukan pribumi. Tetapi dalam praktik dan 
kenyataannya belum banyak berubah. Oleh 
karena tidak ada sarana lain yang tersedia, 
maka kebanyakan para hakim terus saja 
menerapkan pasal-pasal dalam KUHPerdata, 
kecuali mungkin pasal-pasal yang telah 
dicabut).”

77Dasar-dasar berfikir bangsa Indonesia sebenarnya bukan berarti 
tidak memperhatikan kepentingan individu apalagi Indonesia adalah Negara 
Hukum yang menjunjung tinggi HAM, akan tetapi kepentingan individu itu 
dalam pelaksanaannya harus selaras, sesuai dan seimbang, bahkan terikat dan 
ditentukan (dalam hal-hal tertentu) oleh kepentingan masyarakat. Jadi yang 
penting adalah kepentingan masyarakat. Bahkan kepentingan masyarakat 
(umum) berada di atas kepentingan individu. Berdasarkan konsep berfikir 
seperti ini, maka kepentingan umum merupakan asas yang selalu melandasi 
kebijakan pembangunan di Indonesia. Lihat S. Soepomo. (1986). Op. Cit., hlm. 27.

78Daniel S. Lev. (1965). The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in 
Indonesia. The American Journal of Comparative Law, 14(2), hlm. 295.
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Senada dengan pendapat Daniel S. Lev di atas, 
menarik pula dikutip pendapat John Ball, bahwa:79

“In this law, the legal profession came 
gradually to accept the principle that the 
codes were not inviolable and that some of 
their provisions might be invalid, without 
legislative repeal even if the whole was not. 
In theory, the civil code became only a book 
setting out the customary law rules of one 
group, made up largely of the Chinese. But, 
in practice, the situation was not greatly 
transformed. Perhaps provisions of the 
civil code were not expressly relied upon 
as before but they were frequently used 
with the qualification ‘by analogy with’ or 
‘compare’ (Dalam hukum ini, para profesi 
hukum datang secara bertahap untuk 
menerima prinsip bahwa kode sipil tidak 
dapat diganggu gugat dan bahwa beberapa 
ketentuan mereka mungkin valid, tanpa 
mencabut legislasi (aturan) bahkan jika tidak 
keseluruhan. Secara teori, kode sipil menjadi 
hanya sebuah buku yang memetakan aturan-
aturan hukum adat dari satu kelompok, 
sebagian besar terdiri dari orang-orang Cina. 
Namun praktik ini, dalam kondisi itu tidak 
ditransformasikan. Mungkin ketentuan kode 
sipil tidak secara tegas diandalkan seperti 
sebelumnya, tetapi mereka sering digunakan 
dengan kualifikasi ‘menganalogikan’ atau 
‘membandingkan’).”

Menurut pendapat di atas, dapat dipahami 
bahwa KUHPerdata dapat dijadikan sebagai dasar bagi 
hakim pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan 
memutus perkara-perkara perdata sangat bertentangan 
dengan kepribadian masyarakat Indonesia, meskipun 
memang ada di antaranya yang sesuai setelah terjadi 

79John Ball. (1986). The Struggle for National Law in Indonesia. Sidney: 
Faculty of Law University of Sidney, hlm. 54-55.
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dinamika kehidupan masyarakat pasca kemerdekaan. 
Hingga saat ini, KUHPerdata belum ada penggantinya 
sehingga tetap diberlakukan, dan kenyataannya di 
antara kita sebenarnya sadar atau tidak sadar (termasuk 
di kalangan para ahli hukum dan praktisi hukum, seperti 
hakim, pengacara) tetap menyambut baik kehadiran 
hukum warisan kolonial ini dalam kehidupan hukum 
bangsa kita, bahkan akan melestarikannya dengan cara 
mengambil bagian yang sesuai untuk dimasukan ke 
dalam hukum nasional kita yang akan datang dengan 
perubahan atau modifikasi tertentu.80 Oleh karena itu, 
pemikiran ke arah percepatan penyusunan KUHPerdata 
yang sesuai dan bersumber dari nilai-nilai dan cita-cita 
nasional bangsa Indonesia, perlu didukung oleh semua 
pihak. 

Pemikiran ke arah ini sangat penting, karena 
berkaitan dengan rasa keadilan, kepastian hukum, dan 
manfaatnya bagi pembangunan manusia Indonesia 
yang semestinya harus diatur dan patuh pada hukum 
yang bersumber dari nilai-nilai kepribadiannya sendiri, 
bukan dari bangsa lain. Dalam konteks pemikiran inilah 
urgensi asas ‘kepentingan umum’ dimasukan sebagai 
salah satu asas hukum perjanjian di Indonesia di samping 
asas-asas yang sudah ada dan disepakati. Paling tidak, 
asas ini diharapkan dapat mewarnai pemikiran para ahli 
hukum perjanjian, terlebih lagi setelah dicetuskannya 
pemikiran tentang perlunya pengkodifikasian hukum 
perjanjian oleh beberapa hukum perjanjian menjadi 
kitab hukum perjanjian nasional. 

80Abdurrahman. (1995). Beberapa Aspek tentang Pembangunan Hukum 
Nasional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 212.
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A. Teori atau Doktrin Penyalahgunaan Keadaan 
(Misbruik van Omstandigheden) 

Adagium “pacta sunt sevanda” yang dipelopori oleh 
Grotius merupakan salah satu asas hukum perjanjian yang 
sangat penting. Asas ini berhubungan dengan kebebasan 
untuk melakukan suatu perjanjian, seperti yang ditentukan 
dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun perlu diingat bahwa 
penggunaan asas ini bukanlah tidak tak terbatas, karena 
pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada asas-
asas lainnya seperti asas moral, asas keadilan, dan asas 
kepatutan dan asas itikad baik sebagaimana ditegaskan 
dalam pada paragraf akhir pasal tersebut. Oleh karena itu, 
apakah dibenarkan dengan alasan kebebasan berkontrak, jika 
dalam suatu perjanjian, pihak yang lebih kuat secara sosial 
ekonomi memanfaatkan keadaan pihak lainnya yang lemah 
secara sosial ekonomi (untuk mengambil keuntungan?). 
Bagaimana tindakan atau perbuatan seperti itu dianggap 
adil, bermoral, dan beritikad baik apabila dilihat dari aspek 
hukum. Bisakah suatu perjanjian dinyatakan sah meskipun 
salah satu pihak tidak secara penuh memiliki kehendak 
bebas untuk melakukannya. Atau sahkah suatu perjanjian 
meskipun mengabaikan apalagi bertentangan dengan asas-
asas hukum perjanjian itu sendiri?. 

Apabila dicermati dengan seksama, tampak dalam 
hal ini ada inkonsistensi antara asas hukum perjanjian 
dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1338 Pasal 
(1) KUHPerdata mengatur bahwa:

BAB VII
TEORI PENYALAHGUNAAN KEADAAN 
DAN TEORI PENGARUH TAK PANTAS 
DALAM HUKUM PERJANJIAN
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“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan 
undang-undang berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya.” 

Kalimat dalam pasal ini harus dibaca lengkap sampai 
dengan ayat berikutnya, terutama pada kalimat terakhirnya, 
yang mengatur bahwa “... persetujuan harus dilaksanakan 
dengan itikad baik”. Hal ini penting, karena sering terjadi 
ada persetujuan yang dibuat justru disalahgunakan oleh 
salah satu pihak tertentu dengan tujuan untuk mengambil 
manfaat dari pihak lainnya. Dalam realitas sosial, terutama 
di dunia bisnis masih banyak ditemukan praktik-praktik 
yang memanfaatkan kelemahan bahkan juga kejujuran pihak 
lainnya untuk mengambil keuntungan.

Praktik-praktik seperti digambarkan di atas sudah 
menjadi bagian dari perilaku bisnis sehari-hari yang 
sulit dihindari. Ada yang cara atau bentuknya dilakukan 
secara halus, sembunyi-sembunyi, tetapi ada pula yang 
melakukannya dengan terang-terangan. Pertanyaan yang 
diajukan di atas, dapat dijawab dengan menggunakan ajaran 
misbruik van omstendigheden (penyalahgunaan keadaan) 
yang diperkenalkan oleh Van Dunne.81

Doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van 
omstandigheiden) dikenal dengan doktrin equality. Doktrin 
equality berkembang pada abad 19 (sembilan belas) yang 
merupakan bagian dari perluasan power of equity bagi 
pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang 
di dalamnya terdapat suatu penyalahgunaan posisi yang 
tidak seimbang di antara para pihak. Teori atau doktrin ini 
pada dasarnya mengajarkan bahwa suatu perjanjian dapat 
dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang merasa 
dirugikan, bilamana ternyata bahwa pihak yang lemah secara 
sosial ekonomi dimanfaatkan oleh pihak lainnya sehingga 
terbujuk untuk melakukan suatu perjanjian. 
81Henry P. Panggabean. (2001). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van 

Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian: Berbagai 
Perkembangan Hukum di Belanda. Yogyakarta: Liberty, hlm. 44.
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Menurut Van Dunne, bahwa:82

“Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut 
keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya 
kontrak; menikmati keadaan orang lain tidak 
menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi 
tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak 
yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.”

Jadi, penyalahgunaan keadaan terjadi jika 
seseorang tergerak karena keadaan khusus (bijzondere 
omstandigheden) untuk melakukan tindakan hukum dan 
pihak lawan menyalahgunakan hal ini. 

KUHPerdata Indonesia belum mengatur secara 
khusus mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai salah 
satu alasan pembatalan perjanjian, namun demikian 
beberapa ahli atau pakar hukum telah mengemukakan 
pandangannya tentang ajaran ini. Dalam hal ini, Zainal 
Asikin Kusumaatmadja menyatakan bahwa:83

“Penyalahgunaan keadaan adalah faktor yang 
membatasi atau mengganggu terbentuknya 
kehendak bebas yang dipersyaratkan bagi 
persetujuan antara kedua pihak sebagaimana 
disebutkan dalam ketentuan Pasal 1320 
KUHPerdata.”

Pandangan tersebut mengandung arti bahwa 
penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak dalam 
perjanjian dapat menyebabkan pihak lainnya tidak secara 
penuh melakukan perbuatan hukum karena kehendak 
bebasnya terhalang oleh keadaan tertentu tersebut. 
Seperti diketahui bahwa kehendak bebas (asas kebebasan 
berkontrak) merupakan salah satu asas hukum perjanjian, 
sehingga kalau tidak terpenuhi baik sebagian maupun 
seluruhnya dapat menyebabkan suatu perjanjian batal 
atau dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa 
dirugikan oleh keadaan tersebut.

82Ibid., hlm. 43.
83Herlien Budiono. (2009). Op. Cit., hlm. 99.
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Penyalahgunaan keadaan ini berkaitan dengan 
proses terjadinya kontrak atau perjanjian, yaitu ada kondisi 
salah satu pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi 
pra pelaksanaan kontrak atau perjanjian, dimana pihak 
ini dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mendapatkan 
keuntungan melalui perjanjian tersebut. Karena lemah 
secara sosial dan ekonomi, maka pihak ini tidak memiliki 
kebebasan kehendak dalam membuat perjanjian. Kehendak 
bebasnya tidak penuh akibat kondisi sosial ekonominya 
dan kondisi lainnya dalam proses perjanjian, dan hal ini 
menyangkut asas hukum perjanjian, yakni asas kebebasan 
berkontrak yang memerlukan adanya kehendak bebas para 
pihak yang melaksanakan perjanjian. 

Penyalahgunaan keadaan ini pula terkait dengan 
asas itikad baik salah satu pihak (meskipun hal ini 
sulit dibuktikan) sebelum perjanjian dilakukan untuk 
memperoleh keuntungan dari pihak lainnya. Dalam ajaran 
ilmu hukum perjanjian, pihak yang dirugikan dengan 
keadaan itu dapat meminta pembatalan perjanjian kepada 
pengadilan asalkan pihak yang meminta pembatalan itu 
dapat membuktikan adanya kerugian tersebut.

Herlien Budiono mengatakan bahwa:84

“Penyalahgunaan keadaan ialah tergeraknya 
seseorang karena adanya suatu keadaan 
khusus (bijzondere omstandigheden) untuk 
melakukan tindakan hukum dan pihak lawan 
menyalahgunakan hal ini.”

84Ibid., hlm. 442. Keadaan khusus yang dimaksud adalah keadaan lemah 
baik ekonomi, sosial dan psikologis. Pelaksanaannya umumnya dilakukan 
secara formal sehingga pihak yang lemah baik secara ekonomi dan sosial (yang 
dimaksud dalam penelitian ini ialah petani plasma) tidak menyadari dan kalau 
juga ia menyadarinya, namun tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan 
pertanyaan apalagi berdiskusi (kalau berdiskusi dapat diartikan tidak setuju) 
dan karenanya pihak yang lemag secara ekonomi dan sosial selalu keadaannya 
terpaksa harus menerima dan menandatangani surat perjanjian. Biasa pula 
dilakukan secara persuasif sehingga pihak yang lemah ini mau melakukan 
perjanjian tersebut.
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Sehubungan dengan pendapat di atas, maka ada 
beberapa keadaan yang dapat digolongkan ke dalam 
penyalahgunaan keadaan, seperti keadaan darurat 
(noodtoestand), ketergantungan (afhankelijkheid), gegabah 
atau sembrono, kurang akal (lichtzinnigheid), keadaan 
kejiwaan yang tidak normal (abnormal geestoestnad), atau 
kurang pengalaman (onervarenheid).

Semua tindakan hukum yang dilakukan di bawah 
pengaruh kekeliruan, penipuan, pengancaman, atau 
penyalahgunaan keadaan merupakan akibat adanya 
cacat dalam kehendak dari para pihak yang melakukan 
perbuatan hukum karena hal itu berkaitan dengan subyek 
perjanjian. Apa yang penting untuk dibuktikan adalah 
adanya hubungan kausalitas antara cacatnya kehendak 
(subyek) dan diperbuatnya tindakan hukum tersebut. 
Pihak yang mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan 
kiranya tidak akan melakukan atau memutuskan melakukan 
tindakan hukum tersebut dengan syarat-syarat yang ada jika 
tidak ada cacat dalam pembentukan kehendak. Di sini yang 
menentukan adalah apakah pihak lawan telah memanfaatkan 
atau menyalahgunakan keadaan cacat kehendak ini.

Sehubungan dengan hal di atas, Herlien Budiono 
menjelaskan bahwa:85

“Suatu perjanjian yang cacat kehendak dari 
pihak-pihak yang membuatnya tidak serta-
merta membawa kerugian bagi para pihak yang 
bersangkutan, karena ada kemungkinan bahwa 
perjanjian yang ditutup dalam keadaan demikian 
masih dapat dianggap layak.”

Oleh karena itu, tindakan hukum yang cacat 
kehendak dinyatakan dapat dibatalkan dan berdasarkan 
asas keseimbangan pihak yang dirugikan dapat mengajukan 
tuntutan pembatalan tersebut.

85Ibid., hlm. 101.
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Persoalan yang harus dijawab sekaitan dengan hal 
tersebut ialah dengan memperhitungkan situasi dan kondisi 
konkrit yang ada secara kasuistis. Artinya, jika kepatutan 
dalam masyarakat (sosial) sebagai maksud dan tujuan 
para pihak tidak menghalangi, maka pihak-pihak yang 
berkepentingan bebas memilih antara mempertahankan 
keabsahan perjanjian atau justru meminta pembatalan. 

Perkembangan kehidupan modern menghendaki 
agar segala bentuk pelayanan kepada publik dapat dilakukan 
dengan cepat, efisien dan efektif. Lembaga-lembaga pelayan 
umum (public service) sudah terbiasa menyediakan berbagai 
model yang diperlukan oleh para pengguna jasa. Misalnya, 
di lingkungan perbankan sudah disediakan model (format) 
surat perjanjian meminjam uang yang berisikan berbagai 
ketentuan atau syarat-syarat umum (algemene voorwarden) 
agar dengan cara itu setiap orang bisa dengan mudah dan 
cepat menyelesaikan perundingan atau proses peminjaman 
uang. Dalam hal ini, pembuat peraturan seharusnya 
menampung kebutuhan masyarakat menyangkut ‘standaard 
voorwarden’ (syarat-syarat umum). Oleh karena penggunaan 
syarat-syarat standard dibuat oleh perusahaan, dan itulah 
yang menarik penulis untuk mendalami permasalahan 
yang terjadi di belakang pembuatan ketentuan “algemene 
voorwarden” itu. Alasannya ialah, di satu sisi undang-undang 
menegaskan adanya kata sepakat untuk sahnya suatu 
perjanjian, tetapi di sisi lain format kontrak perjanjian telah 
disiapkan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan selaku 
pelaku bisnis, sehingga sangat berdasar apabila hal itu 
dipertanyakan apalagi jika dikaitkan dengan asas kebebasan 
berkontrak dalam hukum perjanjian.

Di beberapa negara maju, ajaran penyalahgunaan 
keadaan dalam sistem perjanjian telah menjadi perdebatan. 
Hal tersebut disebabkan karena berkaitan dengan penerapan 
asas-asas dan syarat sahnya suatu perjanjian. Doktrin ini 
dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak dalam hal ini 
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pihak debitur untuk meminta pembatalan terhadap suatu 
perjanjian apabila di kemudian hari dapat dibuktikan 
bahwa pihak lainnya dalam hal ini kreditur memanfaatkan 
keadaan tertentu sehingga pihak lainnya (debitur) mau 
melakukan perjanjian. Dan ini tidak termasuk dalam salah 
satu alasan pembatalan perjanjian sebagaimana yang 
dimaksud oleh Pasal 1321 KUHPerdata, yakni kesesatan 
(dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog). 
Hubungannya dengan penyalahgunaan keadaan, tidaklah 
semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, akan tetapi 
berhubungan pula dengan apa yang telah terjadi pada saat 
lahirnya perjanjian, yaitu berupa penyalahgunaan keadaan 
yang menyebabkan pernyataan kehendak tidak penuh. Maka 
apabila terjadi hal seperti itu, suatu perjanjian (perbuatan 
hukum) dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan.

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai 
salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan 
kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang 
dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan 
atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu 
tujuan tertentu, yakni penggugat harus mendalilkan bahwa 
perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki, atau bahwa 
perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang 
demikian. 

Dihubungkan dengan asas keadilan yang termaktub 
dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menegaskan 
perlunya asas keadilan dalam setiap perjanjian, maka asas 
tersebut dapat pula dijadikan sebagai pedoman untuk 
menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van 
omstandigheden) sehingga hak-hak petani (seperti kasus 
dalam uraian sebelumnya) sebagai kelompok masyarakat 
yang berekonomi lemah sekaligus sebagai konsumen dapat 
dilindungi. 

Untuk dapat memahami ajaran penyalahgunaan 
keadaan dalam suatu perjanjian, Van Dunne menyebutkan 2 



146

Dasar-Dasar Hukum Perjanjian

(dua) unsur yang harus ada, yaitu:86

1. Unsur kerugian bagi satu pihak;
2. Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

Dari unsur yang kedua itu timbul 2 (dua) sifat 
perbuatan:

1. Penyalahgunaan keunggulan ekonomis;
2. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan.

Terhadap 2 (dua) keadaan di atas, Van Dunne 
sebagaimana dikutip oleh Henry P. Panggabean 
menambahkan perkembangan lebih lanjut, yaitu:87

1. Berlakunya itikad baik secara terbatas. Artinya, sejalan 
dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang 
menegaskan bahwa para pihak wajib memperhatikan 
(memperhitungkan) kepentingan pihak lain, maka 
seharusnya pihak lain itu (karena asas itikad baik) 
menghindari penggunaan hak yang timbul dari 
perjanjian tersebut.

2. Penjelasan normatif dari perbuatan hukum, adalah 
sering terjadi isi kontrak (perjanjian) tidak disusun 
secara teliti, sehingga hak-hak dan kewajiban para 
pihak tidak begitu jelas. Hakim dalam peristiwa seperti 
ini dapat membatasi diri pada penjelasan bahasa murni 
yang terbaca pada isi kontrak, tetapi dapat juga memberi 
penafsiran yang layak dan berkaitan dengan keadaan-
keadaan terjadinya kontrak itu. Untuk menghindari 
sikap pembiaran terhadap tindakan yang berimplikasi 
secara nyata merugikan pihak lain yang lemah secara 
sosial dan ekonomi, maka ketika ada kasus dengan 
alasan penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian 
yang diajukan kepada pengadilan, maka hakim tidak 
cukup hanya menafsirkan berdasarkan teks pasal-pasal 
yang berkaitan dengan kasus tersebut, akan tetapi harus 

86Henry P. Panggabean. (2001). Op. Cit., hlm. 64.
87Ibid., hlm. 64-65.



BAB 7: Teori Penyalahgunaan Keadaan dan ...

147

mampu menafsirkan dan melihat hal-hal yang layak 
dan patut atau yang sesuai dengan kebiasaan, terutama 
yang terjadi sekaitan dengan terjadinya perjanjian atau 
kontrak. Dalam hal ini, harus dipahami benar bahwa 
dalam praktiknya sering berbeda antara law in book 
dengan law in action. 

3. Pembatasan berlakunya persyaratan standar. Dalam 
kebanyakan peristiwa, dimana janji yang memberatkan, 
oleh hakim berdasarkan penyalahgunaan keadaan 
keunggulan ekonomis, tidak diterapkan. Artinya, 
dalam peristiwa semacam itu, hakim tidak melihat 
problematika itu pada persyaratan standar. Tetapi pada 
penyalahgunaan keadaan ekonomis yang dilakukan oleh 
salah satu pihak.

4. Penyalahgunaan hak. Perbedaan penting antara 
penyalahgunaan hak dan penyalahgunaan keadaan 
adalah bahwa pada penyalahgunaan hak terutama 
seseorang memang berhak atas hak kebendaan tertentu 
atau hak kontraktual. Penggunaan tertentu mengenai 
hak itu dalam keadaan tertentu dapat merupakan 
penyalahgunaan hak. Pada penyalahgunaan keadaan 
adalah sebaliknya, pertanyaan justru apakah hak tertentu 
itu menjadi hak seseorang?. Apabila ternyata bahwa orang 
itu memperoleh hak itu justru karena penyalahgunaan 
keadaan, maka hak itu dilanggar dan dinyatakan batal, 
karenanya hak itu sendiri dapat dicabut dari yang 
bersangkutan. Penyalahgunaan hak dapat digunakan 
sesudah tuntutan berdasarkan penyalahgunaan keadaan 
tidak dikabulkan, dan ini merupakan alat penolong 
terakhir bagi pihak yang dirugikan.

Jika diperhatikan keempat perkembangan dalam 
penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan maka sebenarnya 
Van Dunne mengharapkan agar dalam menghadapi masalah 
penggunaan syarat-syarat standar tidak cukup hanya hakim 
tetapi juga pembentuk undang-undang melibatkan diri 
dalam cara-cara untuk melindungi konsumen. Harapan Van 



148

Dasar-Dasar Hukum Perjanjian

Dunne adalah untuk mengurangi bentuk perjanjian standar 
yang di dalam pergaulan hidup sehari-hari semakin pesat 
perkembangannya sehingga masyarakat tidak memiliki 
pilihan ketika hal itu dihadapkan untuk memenuhi kebutuhan 
pokoknya, dan sering karena pilihan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok dengan cara seperti itu justru sangat 
membebani kehidupan dan masa depan seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa 
penggunaan syarat-syarat umum itu telah menciptakan 
sifat perjanjian kredit sebagai standar kontrak yang di 
dalam proses penawaran dan penerimaan cenderung 
meninggalkan asas konsensualisme. Apabila suatu 
perjanjian mengabaikan asasnya, maka dapat dipastikan 
bahwa perjanjian itu tidak memiliki roh sebagai unsur 
kekuatan suatu perbuatan hukum perjanjian. Lebih lanjut, 
karena tidak memiliki roh, maka perjanjian itu meskipun 
secara materil tampak dinikmati oleh para pihak, tetapi 
dari sisi hakikatnya tidak memberi manfaat atau nilai apa-
apa terhadap perbaikan hidup para pihak yang melakukan 
perjanjian tersebut. Mungkin sangat radikal, kalau praktik-
praktik seperti itu dapat dimasukkan sebagai perbuatan 
melawan hukum dalam wilayah hukum perjanjian karena 
mengabaikan asas konsensualisme sebagai salah satu asas 
hukum perjanjian. Dalam proses penyusunan isi kontrak 
yang tidak melibatkan pihak lainnya, sesungguhnya juga 
mengabaikan prinsip kesamaan kedudukan hukum para 
pihak dalam suatu perjanjian, sehingga tampak bahwa aspek 
keadilanpun dalam perjanjian tersebut terabaikan.

Terkait dengan hal tersebut, Hondius sebagaimana 
dikutip oleh Henry P. Panggabean, mengatakan bahwa:88

“Praktik standar kontrak dalam suatu perjanjian 
sebagai gejala-gejala dari syarat-syarat standar 
yang sepihak itu harus dinilai sebagai tindakan 
‘negatif ’ apabila ditilik dari segi keadilan.”

88Ibid., hlm. 67.
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Pandangan Hondius tersebut, mengandung arti 
bahwa dalam praktik penerapan kontrak standar sangat 
jelas menunjukkan perbedaan posisi para pihak, yaitu di 
satu sisi berdiri pihak yang sangat kuat secara ekonomi 
dan sosial berhadapan dengan sisi lainnya yakni pihak yang 
sangat lemah secara ekonomi dan sosial. Pihak yang lemah 
secara ekonomi ini bukan hanya terdiri atas dua atau lebih 
orang, akan tetapi terdiri dari banyak orang yaitu terdiri 
dari sekelompok masyarakat banyak.

Praktik kontrak standar yang melibatkan masyarakat 
petani dengan menggunakan cara sistematis untuk 
memperoleh keuntungan dengan jangka waktu yang lama 
sangat tidak adil. Apalagi dalam kontrak itu melibatkan 
pemerintah daerah setempat yang seyogianya menjadi 
pelindung dan pengawas dalam setiap aktivitas warganya. 
Praktik kontrak seperti ini mestinya dihindari. Meskipun 
demikian, kalaupun ada, semestinya semua pihak terkait 
harus didudukkan bersama untuk membicarakannya 
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tanpa mengurangi 
maksud baik pihak perusahaan, sebenarnya masih ada cara 
lain yang lebih tepat jika ada keberpihakan pihak perusahaan 
dan pemerintah daerah setempat pada kepentingan 
masyarakat petani. Misalnya, pemerintah daerah setempat 
membiayai sebagian dari pembangunan kebun kelapa sawit 
tersebut, sehingga ketika ada kewajiban perusahaan untuk 
membayar royalty kepada pemerintah daerah setempat 
maka hal itu menjadi sesuatu yang sudah sepantasnya.

B. Teori Pengaruh Tak Pantas (Undue Influence)
Dalam perkembangannya, hukum perjanjian mengenal 

pula teori “pengaruh tak pantas” (undue influence) yang 
pada intinya membicarakan tentang keadaan yang berkaitan 
dengan penerapan asas-asas hukum perjanjian. Inti doktrin 
atau ajaran teori ini mirip dengan ajaran misbruik van 
omstandigheden (penyalahgunaan keadaan). Teori ini melihat 
kedudukan para pihak yang tidak sama, dengan mana pihak 
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yang lebih dominan memanfaatkannya untuk mengambil 
keuntungan dengan menggunakan cara-cara yang tidak adil 
dari pihak lainnya (yang kurang dominan) bahkan dengan 
cara-cara persuasif, bukan paksaan atau tipuan. Hubungan 
para pihak yang tidak seimbang ini dinamakan undue 
influence. Seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi 
oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan 
penilaian (judgment) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga 
ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.89

Menurut Fuad, yang dimaksud dengan ajaran teori 
pengaruh tak pantas (undue influence) ialah:90

“Suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu 
kontrak dapat dibatalkan karena tidak terdapat 
kesesuaian kehendak disebabkan oleh adanya 
usaha salah satu pihak, karena kedudukan 
khususnya (seperti kedudukannya lebih dominan, 
ada hubungan yang rahasia atau hubungan 
fiduciary) dengan pihak lainnya dalam kontrak 
tersebut, dimana pihak yang mempunyai 
kedudukan khusus tersebut telah menggunakan 
cara-cara persuasif untuk mengambil keuntungan 
yang tidak adil dari pihak lainnya tersebut. 
Dalam hal ini, yang digunakan adalah cara-cara 
persuasif, bukan cara “paksa atau tipuan”.”

Teori ini mengajarkan bahwa apabila diketahui 
di kemudian hari salah satu pihak (biasanya pihak yang 
memiliki posisi lebih dominan) menggunakan cara-cara 
khusus, misalnya dengan cara persuasif mengajak atau 
membujuk pihak lain untuk membuat atau menerima suatu 
perjanjian (kontrak) dan pihak yang dibujuk di kemudian 
hari mengalami kerugian, maka perjanjian (kontrak) 
tersebut dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan, 
disebabkan tidak terpenuhinya sebagian dari kesesuaian 

89Dwi Fidhayanti. (2018). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van 
Omstandigheden) sebagai Larangan dalam Perjanjian Syariah. Jurisdictie: Jurnal 
Hukum dan Syariah, 9(2), hlm. 171.

90Munir Fuady. (2001). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). 
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 58.
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kehendak salah satu pihak tersebut.91 Artinya, apabila 
kehendak bebas tersebut tidak secara penuh berfungsi dalam 
melakukan suatu perjanjian (kontrak) dan menyebabkan 
timbulnya kerugian baginya maka yang bersangkutan dapat 
mengajukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan. 
Akan tetapi, perlu diketahui bahwa ketika permintaan 
pembatalan perjanjian itu dimintakan kepada pengadilan, 
maka pihak yang memohon pembatalan tersebut harus 
dapat membuktikan bahwa telah terjadi kerugian yang 
dialaminya akibat dari kondisi dan cara-cara tersebut.

Guna memahami lebih jauh teori pengaruh tak pantas 
(undue influence) sebagaimana yang telah diuraikan di 
atas, berikut ini penulis mengutip gambar yang dibuat oleh 
Munir Fuady sebagai ilustrasi mengenai letak atau posisi 
para pihak di dalam suatu perjanjian berdasarkan teori ini 
seperti tampak pada bagian berikut ini.92

Doktrin Pengaruh tidak Pantas

Tekanan Berlebihan Pihak Pemberi Jasa

Penerima Janji Posisi Lemah

Gambar 1. Diagram Doktrin Pengaruh tidak Pantas (Undue 
Influence) dalam Kontrak 

91Ibid., hlm. 60. Pembuatan kontrak (perjanjian) yang diketahui 
menggunakan cara-cara khusus, misalnya pihak yang memiliki kemampuan 
secara sosial-ekonomi mengajak atau membujuk pihak lainnya yang secara 
sosial-ekonomi lemah dan di kemudian hari diketahui merugikan pihak yang 
disebutkan terakhir, maka sangat beralasan untuk dimintakan pembatalan 
kepada pengadilan, karena cara-cara seperti itu sangat tidak sesuai bila dilihat 
dari aspek kepatutan, itikad baik, kepercayaan, kesamaan hukum, keseimbangan, 
moral, keadilan, dan perlindungan. Jadi, kontrak yang lahir dari cara-cara yang 
demikian itu sudah seharusnya dibatalkan karena bertentangan dengan asas-
asas hukum perjanjian yang berlaku.

92Ibid., hlm. 95.
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Pada gambar diagram di atas, tampak bahwa 
pertama, posisi para pihak yang berbeda, yang satu lebih 
kuat (mungkin dari status ekonomi dan atau sosial) dan 
yang lainnya lemah. Kedua, ada tekanan yang kuat (dalam hal 
ini mungkin disebabkan keinginan ataukah tujuan tertentu, 
misalnya untuk mendapatkan keuntungan). Ketiga, berarti 
dilakukan secara sadar (berarti ada kehendak, atau dalam 
bahasa lain: diniatkan atau direncanakan) untuk melakukan 
tekanan.

Di dalam kontrak bisnis, kondisi seperti dilukiskan 
di atas bahkan sudah menjadi sesuatu yang lumrah guna 
mengejar keuntungan. Justru menjadi tidak lazim jika ada 
suatu bisnis yang tidak mendapatkan keuntungan yang 
diharapkan. Teori pengaruh tidak pantas (Undue Influence) 
ini dalam praktiknya dapat dilihat pada pelaksanaan 
kerjasama bilateral yang dilakukan oleh beberapa negara 
atau kerjasama dengan badan-badan dunia, dimana terasa 
sekali penggunaan tekanan yang besar yang dilakukan oleh 
negara yang memiliki power secara ekonomi dan teknologi 
dalam melakukan kerjasama. 

Begitu besarnya tekanan yang dilakukan oleh negara 
atau badan dunia sebagai kreditur berupa syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh negara-negara debitur yang umumnya 
lemah baik secara ekonomi maupun di bidang teknologi/
industri yang biasanya langsung pula berpengaruh terhadap 
perekonomian dalam negeri negara kreditur. Sebagai contoh, 
kerjasama Indonesia dengan salah satu lembaga keuangan 
dunia, yaitu International Monetary Fund (IMF) yang 
mensyaratkan bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil 
beberapa kebijakan yang membatasi gerak pemerintah 
dalam mengelola keuangan negara, sehingga pemerintah 
mau tidak mau dengan terpaksa harus mengambil langkah 
yang tidak populis di dalam negeri. Sebagai contoh konkrit, 
yaitu dibuatnya beberapa peraturan pemerintah dalam 
bentuk paket-paket kebijakan keuangan negara untuk 
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waktu tertentu. Dampaknya terhadap keuangan dalam 
negeri menjadi beban rakyat karena pemerintah harus 
memperketat kebijakannya dalam mengelola keuangan 
negara. 

Kebanyakan kasus “pengaruh tidak pantas” dalam 
kontrak berkisar pada kontrak yang presentase di dalamnya 
terdapat unsur ketidaksejajaran dari beberapa bidang 
seperti antara atasan dengan bawahan, pemodal dengan 
pemilik jasa, pengusaha dengan pencari kerja, dan yang 
paling tampak ialah pada kontrak secara sepihak, seperti 
hibah, hadiah dan sebagainya, sungguhpun demikian tidak 
tertutup kemungkinan doktrin “pengaruh tidak pantas” ini 
diterapkan juga terhadap kasus kontrak bilateral.

Menurut Munir Fuady, biasanya kontrak yang 
mengandung unsur “pengaruh tidak pantas” ini memiliki 
salah satu atau lebih dari unsur-unsur berikut ini:93

1. Diskusi untuk kontrak dibuat pada waktu-waktu yang 
tidak pantas atau tidak biasanya;

2. Diskusi atau penandatanganan kontrak pada tempat 
yang tidak lazim;

3. Desakan yang intens bahwa bisnis harus diselesaikan 
segera;

4. Penekanan yang tidak proporsional terhadap 
konsekuensi dari keterlambatan melaksanakan kontrak;

5. Penggunaan banyak penekan atau pembujuk terhadap 
pihak lainnya;

6. Digiring agar pihak lainnya tidak sempat atau tidak 
dapat berhubungan dengan penasihat finansial atau 
penasihat hukum.

Bagaimanakah kedudukan “pengaruh tidak 
pantas” ini dalam sistem hukum kontrak kita. Untuk itu 
kita kembali kepada syarat sahnya kontrak dalam Pasal 
1320 KUHPerdata, yakni harus adanya kata sepakat di 

93Ibid., hlm. 60.
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antara para pihak. Jika terjadinya “pengaruh tidak pantas” 
ini, terjadi “cacat” pada unsur kesepakatan kehendak, 
karena pihak yang dipengaruhi tersebut sebenarnya tidak 
memberi persetujuan dengan sepenuh keyakinannya. 
Dengan demikian, secara hukum mestinya kontrak yang 
bersangkutan berstatus “dapat dibatalkan” (vernietigebaar, 
voidable). Hanya saja, jika yang melakukan pengaruh tidak 
pantas adalah ayah, ibu atau sanak keluarga lain dalam 
garis lurus ke atas maka rasa hormat kepada mereka dalam 
membuat kontrak belum menyebabkan kontrak menjadi 
batal sebagaimana berdasarkan Pasal 1326 KUHPerdata, 
yang mengatur bahwa:

“Rasa takut karena hormat kepada bapak, 
ibu atau keluarga lain dalam garis ke atas, 
tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk 
membatalkan persetujuan.” 

Akan tetapi tidak menghilangkan unsur ketidakadilan 
dari tindakan pengaruh tidak pantas. Artinya, jika pihak-
pihak tersebut (saudara dalam garis lurus ke atas) dengan 
sadar melakukan pengaruh tidak pantas (undue influence) 
terhadap orang lain maka unsur kesepakatan kehendak 
sepantasnya juga dianggap tidak terpenuhi.

Memperhatikan unsur-unsur teori pengaruh tak 
pantas seperti dikutip di atas, maka teori tersebut dapat 
diterapkan pada perjanjian antara perusahaan dengan 
petani pemilik (petani plasma) sebagaimana dibahas 
sebelumnya. Meskipun secara umum dasar perjanjian yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak adalah berdasarkan 
pada kesepakatan. Namun, ada kemungkinan terpenuhinya 
sebagian unsur teori pengaruh tak pantas ini dalam proses 
awal pelaksanaan perjanjian di antara para pihak. 

Dalam sistem common law, selain undue influence 
dikenal pula unconscionability, yang keduanya berbeda, 
meskipun memiliki kesamaan, yakni keduanya didasarkan 
pada adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. 
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Apabila dalam suatu perjanjian terbentuk atas dasar 
ketidakpatutan atau ketidakadilan yang terjadi pada suatu 
hubungan para pihak yang tidak seimbang, maka hal itu 
dinamakan undue influence (hubungan yang berat sebelah), 
namun bila ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan, 
maka hal tersebut dinamakan unconscionability (keadaan 
yang berat sebelah). Dalam putusan kasus Commercial 
Bank of Australia v Amadio (1983) 151 CLR 447, Deane J. 
menyatakan bahwa:94

“Doktrin undue influence dipandang dari akibat 
ketidakseimbangan itu terhadap pemberian 
kesepakatan dari pihak yang dipengaruhi, sedang 
unconscionability dipandang dari kelakuan pihak 
yang kuat dalam usahanya memaksakan atau 
memanfaatkan transaksinya terhadap orang 
yang lemah, apakah sesuai dengan kepatutan.”

Dalam kasus undue influence, harus ada suatu bentuk 
eksploitasi oleh salah satu pihak atas pihak yang lebih 
lemah. Pihak yang berupaya membatalkan transaksi dengan 
dasar undue influence, harus membuktikan bahwa transaksi 
itu tidak jujur, bahwa dia pihak yang tidak bersalah telah 
dirugikan. Pihak lainnya harus melindungi diri dengan 
membuktikan bahwa sudah ada nasihat profesional dan 
independen yang telah diberikan sebelum transaksi 
diakadkan.95

Lembaga hukum (Rechstfiguur) penyalahgunaan 
keadaan (Misbruik Van Omstandigheiden atau Undue 
Influence) merupakan bentuk cacat kehendak yang baru 
dalam sistem hukum kontrak Belanda. Hukum kontrak 
Belanda mengadopsi lembaga penyalahgunaan keadaan ini 
dari hukum Inggris.96 Negara-negara dengan sistem common 

94Hardijan Rusli. (1993). Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. 
Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 113-115.

95Arthur Lewis. (2009). Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business 
Law) (Terj. oleh Derta Sri Widiowatie). Bandung: Nusa Media, hlm. 132. 

96Ridwan Khairandy. (2013). Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif 
Perbandingan. Yogyakarta: UII Press, hlm. 227.
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law sudah lama menerima doktrin Penyalahgunaan Keadaan 
(misbruik van omstandigheiden). Belanda mencantumkan 
suatu ajaran baru yaitu Misbruik van Omstandigheden 
(penyalahgunaan keadaan). Di dalam ketentuan Undang-
undang Belanda, khususnya dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek 
(selanjutnya disebut NBW), penyalahgunaan keadaan ini di 
atur dalam artikel 3:44 lid 1 NBW.97 

Hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-
undangan di Indonesia yang secara limitatif menyebutkan 
kriteria penyalahgunaan keadaan. Setiap kasus yang terjadi 
harus dilihat secara objektif-rasional mengenai situasi 
dan kondisi pada saat ditutupnya perjanjian dan formulasi 
prestasi maupun kontra prestasi pada penjanjian itu sendiri. 
Dalam praktiknya, penerapan doktrin penyalahgunaan 
keadaan telah diimplementasikan dalam Putusan MA No. 
3431K/PDT/1985 dalam kasus Sri Setianingsih lawan Ny. 
Boesono dan R. Boesono. Dalam pertimbangannya, Hakim 
Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa perbuatan 
Sri Setianingsih selaku penggugat yang telah meminjamkan 
sejumlah uang kepada Ny. Boesono dan R. Boesono selaku 
tergugat dengan syarat bunga 10% perbulan dan buku 
pembayaran pensiun diserahkan sebagai jaminan dari 
pinjaman tersebut padahal diketahui Sri Setianingsih bahwa 
tergugat adalah purnawirawan yang tidak mempunyai 
penghasilan lain. Majelis Hakim Agung memperhatikan 
adanya indikasi tertentu yang menjadi dasar bagi 
kesimpulan, yaitu telah terjadi penyalahgunaan keadaan 
yang dimungkinkan karena adanya ketidakseimbangan dan 
ketidakserasian kedudukan para pihak. Oleh karena itu, 
untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keadaan 
yang dapat merugikan masyarakat, maka negara dengan 
segala fungsinya wajib memberikan perlindungan hukum 
yang salah satunya melalui fungsi regulasi.

97Dwi Fidhayanti. (2018). Loc. Cit.
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Membahas tentang tujuan hukum berarti memasuki 
bagian dan kajian filsafat hukum dan teori hukum. Masalah 
tujuan hukum yang dibahas dalam bab ini hanya menyangkut 
masalah yang ada kaitannya dengan asas-asas hukum perjanjian 
yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam buku ini. 

Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hukum? Jawabannya 
dapat ditemukan dalam berbagai literatur hukum, seperti dalam 
filsafat hukum dan dalam teori hukum itu sendiri. Dalam beberapa 
literatur hukum bahkan ditemukan pembahasan singkat mengenai 
tujuan hukum. Diakui bahwa secara khusus dan mendalam 
pembahasan mengenai tujuan hukum menjadi pokok pembahasan 
filsafat hukum, namun khusus dalam bab ini diberi judul teori-teori 
tentang tujuan hukum dengan porsi pembahasan yang terbatas. 

Ada 3 aliran hukum yang digunakan dalam membicarakan 
tentang tujuan hukum, yaitu:

1. Aliran filsafat hukum, yang menitikberatkan tujuan hukum 
pada terciptanya keadilan; 

2. Aliran ilmu hukum normatif, yang menitik beratkan tujuan 
hukum pada terciptanya kepastian hukum;

3. Aliran sosiologi hukum, yang menitik beratkan tujuan 
hukum pada terciptanya segi kemanfaatan.

Ketiga aliran tersebut sejalan dengan pendapat Gustav 
Radbruch yang terkenal dengan teori “Tiga Nilai Dasar Hukum”, 
yang terdiri dari nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai 
kepastian hukum.98 

98Rusli Effendy., et al. (1991). Op. Cit ., hlm. 79.
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Tiga nilai dasar hukum itulah sebenarnya yang disebut 
sebagai tujuan hukum dalam arti luas, yaitu:

1. Untuk mewujudkan keadilan;
2. Untuk memberikan kemanfaatan; dan
3. Untuk menjamin kepastian hukum.

Dari ketiga nilai dasar hukum itu, muncul pertanyaan: 
apakah ketiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum ini dapat 
diwujudkan sekaligus dalam kasus-kasus inkonkrito yang dihadapi 
oleh aparat penegak hukum terutama oleh hakim dalam memutus 
suatu perkara di pengadilan? Atau, adakah solusinya bagi hakim 
agar dalam memutus suatu perkara sehingga dapat mewujudkan 
ketiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum tersebut secara 
sekaligus? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul di 
masyarakat, melihat kenyataan dalam berbagai kasus hukum 
tertentu kita menyaksikan bahwa kalau hakim menginginkan 
putusannya adil, sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat 
luas, sebaliknya kalau kemanfaatan praktis masyarakat luas 
dipuaskan, perasaan keadilan terpaksa dikorbankan. Kalau 
demikian halnya, sebenarnya bagaimanakah hubungan antara 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum satu sama lain? 
Untuk menjawab persoalan ini, Gustav Radbruch, sebagaimana 
dikutip oleh Rusli Effendy., et al., mengatakan bahwa:99

“Kita harus menganut asas prioritas, yaitu pertama-
tama kita wajib memprioritaskan keadilan, barulah 
kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.”

Idealnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum 
yang dilakukan oleh penegak hukum, seperti hakim, jaksa, 
pengacara ataupun aparat hukum lainnya, ketiga nilai dasar 
hukum itu dapat terwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi 
apabila tidak memungkinkan, maka haruslah diprioritaskan 
keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya dan terakhir 
kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas 
ini, sistem hukum kita dapat tetap tegak dan terhindar dari 
konflik internal yang dapat menghancurkannya. 

99Rusli Effendy., et al. (1991). Op. Cit ., hlm. 80.
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Pendapat di atas mirip dengan pandangan para penganut 
aliran Sanseklear yang mengatakan bahwa hukum itu tidak 
dapat dipisahkan dengan keadilan. Para pengikut aliran ini 
berpandangan bahwa ketika orang berbicara tentang hukum, 
itu berarti berbicara tentang keadilan. Hukum tidak dapat 
dipisahkan dengan keadilan. Keadilan adalah nilai dasar atau 
roh sekaligus kekuatan hukum. Demikian juga ada ahli hukum 
yang semata-mata melihat bahwa tujuan hukum adalah sekadar 
untuk mewujudkan keadilan. Penganut faham ini disebut 
golongan etis, yang terkenal dengan pemeo hukumnya yang 
berbunyi “suum cuigue tribuere” yang artinya bahwa keadilan 
menurut setiap perkara harus ditimbang tersendiri. Keadilan 
melarang penyamarataan. Salah seorang hakim Indonesia yang 
merupakan pendukung faham ini adalah Bismar Siregar, yang 
terkenal dengan sikapnya yang konsisten dengan salah satu 
ungkapannya yang berbunyi:100

“Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan 
kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. 
Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah 
keadilan.”

Berbeda dengan pandangan yang diuraikan di atas, 
ada pula pakar hukum yang tidak setuju dengan faham yang 
memandang keadilan sebagai satu-satunya tujuan hukum, di 
antaranya Lambertus Johannes van Apeldoorn yang mengatakan 
bahwa “kita jangan mengecilkan arti kepastian hukum”.101 
Menurutnya, bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk 
mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki 
perdamaian. Pendapat van Apeldoorn tersebut dipengaruhi 
oleh salah satu prolog dari hukum-rakyat ‘Pranka Salis, lex 
sálica’ dari zaman sekitar 500 tahun SM, dimana perdamaian di 
antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi 
kepentingan manusia secara lebih terinci, yang terdiri dari 
kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya. 

100Bismar Siregar. (1996). Rasa Keadilan. Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 7.
101Lambertus Johannes van Apeldoorn. (1957). Pengantar Ilmu Hukum 

(Terj. oleh Oetarid Sadino). Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 23.
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Pandangan ini jika dihubungkan dengan tujuan hukum menurut 
filsafat hukum Islam memiliki kesamaan. Menurut syariat 
hukum Islam, tujuan hukum dibuat adalah untuk melindungi 
atau memelihara 3 (tiga) hal, sebagaimana telah dijelaskan 
dalam sub bab tentang tujuan hukum menurut Filsafat Hukum 
Islam, yaitu: 

1. memelihara agama;
2. memelihara akal;
3. memelihara jiwa;
4. memelihara keturunan; dan
5. melindungi atau memelihara harta benda.

Di samping itu, ada pula pakar hukum yang memandang 
bahwa tujuan hukum itu adalah untuk memberikan kebahagiaan 
sebesar-besarnya bagi banyak orang, seperti yang dikemukakan 
oleh Jeremy Bentham, meskipun pendapat ini ditentang 
oleh muridnya sendiri J. Stuart Mill yang mengatakan bahwa 
pendapat itu sulit diterima dengan alasan bahwa yang dirasakan 
bahagia oleh seseorang belum tentu dirasakan sebagai bahagia 
oleh orang lainnya. Oleh sebab itu terkait dengan asas prioritas 
dalam memutus suatu kasus oleh para penegak hukum sampai 
sekarang tidak terdapat kesamaan pandangan, tergantung dari 
sudut pandang masing-masing para ahli hukum dalam melihat 
atau menilai suatu kasus. 

A. Teori Keadilan 
Berbicara tentang keadilan akan membangun 

kesadaran kita bahwa sesungguhnya kita tidak hidup sendiri 
di atas dunia dan itu berarti pula bahwa kita tidak boleh 
mengabaikan tanggung jawab kita kepada yang lain.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan bahwa:102

“Adil berarti sama berat; tidak berat sebelah; 
tidak memihak.... berpihak kepada yang benar; 
berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak 
sewenang-wenang.”

102Tim Penyusun (Ed.) (2005). Op. Cit., hlm. 8.
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Pengertian tentang keadilan ditemukan pula di dalam 
Dictionary of Law Complete Edition, yang menyebutkan 
bahwa adil adalah tidak memihak pada salah satu pihak; 
jujur; memihak pada kebenaran sesuai dengan hukum.103 
Sedangkan dalam istilah Latin, keadilan adalah memberikan 
kepada setiap orang sesuai dengan haknya (the constant 
and perpetual will to give each his due), artinya menganggap 
bahwa setiap orang punya hak (due). Selanjutnya, dijelaskan 
pula bahwa keadilan berarti tidak menipu, tidak mencuri, 
atau tidak melanggar perjanjian (zaman Romawi).104

Baharuddin Lopa mengartikan keadilan, yaitu:105

“Mampu melaksanakan kebajikan dan 
meninggalkan (mencegah) kemungkaran, …... 
keadilan adalah keseimbangan antara hak dan 
kewajiban.”

Sedangkan John Rawls mengartikan keadilan sebagai 
“kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana 
dalam sistem pemikiran”.106 Menurutnya, bahwa suatu 
teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak 
atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan 
institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus 
direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

Memperhatikan beberapa pengertian keadilan 
seperti dikutip di atas, dapat ditarik suatu pemahaman 
bahwa keadilan selalu mengandung makna kebaikan dan 
kebenaran, baik dalam penilaian ataupun dalam perilaku 
atau tindakan. Jadi, dalam kata keadilan itu selalu terkandung 
arti kebajikan di dalamnya. Selain mengandung nilai 
kebaikan dan kebenaran juga dalam pelaksanaannya selalu 

103M. Marwan & Jimmy P. (2009). Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete 
Edition. Surabaya: Reality Publisher, hlm. 16.

104Ahyuni Yunus. (2017). Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) 
dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Maleo Law Journal, 1(1), hlm. 106-107.

105Baharuddin Lopa. (1987). Permasalahan Pembinaan dan Penegakan 
Hukum di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 1.

106John Rawls. (2006). Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk 
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara (Terj. oleh Uzair Fauzan & Heru 
Prasetyo). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 3-4.
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bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak 
dan kewajiban sehingga tercapai kemaslahatan hidup baik 
perorangan maupun secara bersama-sama (masyarakat).

Keadilan sering juga dikaitkan dengan institusi, 
namun hanya dalam arti yang sangat terbatas. Putusan 
pengadilan dapat dikatakan adil atau tak adil, dan pengertian 
yang sudah lama sekali kita kenal seperti keadilan retributif 
(ganti-rugi) mencerminkan kepedulian tentang perlunya 
hukuman bagi pelaku kejahatan. Ada juga istilah “natural 
justice” dalam pengadilan yang menyerukan pentingnya 
hakim yang tidak memihak dan yang tertuduh harus diberi 
hak untuk membela diri.

Pada abad pertengahan, ada pengertian “just price”, 
namun skopnya relatif sempit karena hanya bertujuan 
mengecam eksploitasi yang dilakukan penjual yang 
mengambil untung dari kelangkaan atau kebutuhan 
sementara. Hingga satu setengah abad yang lalu, keadilan 
dipahami sebagai sebuah kebajikan (virtue), bukan sosial 
tetapi individu. Hal ini dapat kita baca dari tulisan beberapa 
filosuf terkemuka seperti Plato dan Aristoteles.

Plato sebagaimana dikutip oleh John Rawls, 
mengatakan bahwa:107

“Keadilan merupakan kebajikan utama. 
Sedemikian utamanya sehingga dalam keadilan 
terkandung semua kebajikan.”

Demikian pula Aristoteles, mengatakan bahwa:108

“Keadilan merupakan kebajikan yang lengkap 
dalam arti seutuhnya, karena keadilan bukanlah 
nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf 
memilikinya bagi diri sendiri, melainkan juga 
merupakan “pelaksanaan aktif ”, dalam arti harus 
diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.”

107Ibid.
108Ibid.
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Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi 
filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema 
tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema 
ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang 
persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal 
ini dikarenakan hukum atau aturan perundang-undangan 
seharusnya adil, tapi kenyataannya seringkali tidak demikian 
adanya. Lebih lanjut, Carl Joachim Friedrich mengatakan 
bahwa:109

“Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan 
sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh 
hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan 
dalam hukum tersebut merupakan proses yang 
dinamis yang memakan banyak waktu.”

Pandangan di atas menunjukkan bahwa upaya untuk 
mewujudkan keadilan ini banyak berhadapan dengan berbagai 
tantangan yang dalam penegakannya seringkali didominasi 
oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka 
umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Dalam 
hal ini, Hans Kelsen mengatakan bahwa:110

“Keadilan merupakan pemeliharaan atas tatanan 
hukum positif melalui penerapannya yang benar-
benar sesuai dengan jiwa dan tatanan hukum 
positif. Jadi, keadilan ini adalah berdasarkan 
hukum positif.” 

Pendapat di atas berarti bahwa jika ada pernyataan 
tentang perbuatan seseorang yang adil atau tidak adil, itu 
berarti perbuatan itu harus dinilai sesuai atau tidak sesuai 
dengan hukum sebagai tatanan norma yang dianggap sah oleh 
subyek hukum dalam masyarakat. Orang dapat menganggap 
keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan 
mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman 
tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan 

109Carl Joachim Friedrich. (2004). Filsafat Hukum: Perspektif Historis (Terj. 
oleh Raisul Muttaqien). Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

110Hans Kelsen. (2006). Op. Cit., hlm 17.
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melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat 
menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum 
agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, 
orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian 
atau pengertian lain dari pandangan ini. 

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga 
Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan 
sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam misalnya, 
mengutamakan “the search for justice”. Terdapat macam-
macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. 
Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang 
kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-
teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam 
bukunya nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John 
Rawls dalam bukunya a theory of justice. 

1. Teori Keadilan Aristoteles 
Pandangan-pandangan Aristoteles (384-322 

SM)111 tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam 
karyanya Nicomachean Ethics, Politics, dan Rhetoric. 
Lebih khususnya, dalam buku nicomachean ethics, 
buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang 
berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap 
sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya 
bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Aspek 
yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat 
bahwa “keadilan mesti dipahami dalam pengertian 
kesamaan”. Namun Aristoteles membuat pembedaan 
penting antara kesamaan “numerik” dan kesamaan 
“proporsional”. Kesamaan numerik mempersamakan 
setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang 
biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita 
maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga 
adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional 

111Carl Joachim Friedrich. (2004). Op. Cit ., hlm. 24-25.
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memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai 
dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. 

Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan 
banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. 
Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis 
“keadilan distributif” dan “keadilan korektif”.112 Keadilan 
yang pertama, berlaku dalam hukum publik, sedang 
keadilan yang kedua, berlaku dalam hukum pidana. 

Pertama, bahwa keadilan distributif dan korektif 
sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau 
kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. 
Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting 
ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas 
pencapaian yang sama rata. Kedua, yang menjadi 
persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan 
oleh misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan 
dihilangkan. 

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus 
pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain 
yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.113 
Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, 
jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles, 
ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain 
berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga.

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan 
distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni 
nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif 
berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika 
suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, 
maka keadilan korektif berusaha memberikan 
kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; 
jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman 
yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. 

112Ibid., hlm. 27.
113Ibid., hlm. 31.
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Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan 
terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau 
telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun 
kembali kesetaraan tersebut. Bertolak dari uraian 
tersebut, tampak dengan jelas bahwa keadilan korektif 
merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan 
distributif merupakan bidangnya pemerintahan. 

Pada bagian lain, Aristoteles mengatakan bahwa:114

“Perlu diselidiki perbuatan-perbuatan mana 
keadilan itu berhubungan, dan di tengah 
perbuatan-perbuatan mana keadilan itu 
berada.”

Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin 
bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang 
melanggar undang-undang yang dengan tidak 
sepantasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari 
orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas 
sama rata, sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan 
oleh undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa 
mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama 
keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia 
merupakan kebajikan.

Selanjutnya, dalam membangun argumennya, 
Aristoteles115 menekankan perlunya dilakukan 
pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan 
pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia 
yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan 
pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. 
Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan 
pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam 
undang-undang dan hukum adat, karena, berdasarkan 
pembedaan Aristoteles, 2 (dua) penilaian yang 

114Muhamad Erwin. (2012). Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum. 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 224.

115John Rawls. (2006). Op. Cit., hlm. 86.
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terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang 
hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan 
keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam 
bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum 
alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia. 

2. Teori Keadilan Sosial John Rawls 
John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice 

menjelaskan teori keadilan sosial sebagai “the 
difference principle dan the principle of fair equality 
of opportunity”.116 Inti the difference principle adalah 
bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar 
memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka 
yang paling kurang beruntung. 

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip 
perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek 
seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, 
pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of 
fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka 
yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai 
prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. 
Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. 

John Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-
prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori 
utilitarianisme sebagaimana dikemukakan beberapa 
ahli seperti Hume, Bentham dan Mill. Selanjutnya, John 
Rawls berpendapat bahwa:117

“Dalam masyarakat yang diatur menurut 
prinsip-prinsip utilitarianisme, orang-orang 
akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa 
pelayanan demi perkembangan bersama 
akan lenyap.”

Lebih lanjut, John Rawls mengatakan bahwa:118

116Ibid., hlm. 72.
117Ibid.
118Ibid.



168

Dasar-Dasar Hukum Perjanjian

“Sebenarnya teori ini lebih keras dari apa 
yang dianggap normal oleh masyarakat. 
Memang boleh jadi diminta pengorbanan 
demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat 
dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-
tama diminta dari orang-orang yang sudah 
kurang beruntung dalam masyarakat.”

Situasi ketidaksamaan itu harus diberikan 
aturan yang sedemikian rupa sehingga menguntungkan 
golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini menurut 
John Rawls terjadi kalau dua syarat dipenuhi, yakni:119

a. Situasi ketidaksamaan menjamin maximum 
minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. 
Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa 
sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang 
mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang 
kecil.

b. ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang 
terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya 
kepada semua orang diberikan peluang yang sama 
besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman tersebut, 
semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, 
kulit, agama, sosial, ekonomi dan perbedaan lain 
yang bersifat primordial, harus ditolak. 

 Selanjutnya John Rawls menegaskan bahwa 
program penegakan keadilan yang ‘berdimensi 
kerakyatan’ haruslah memperhatikan dua prinsip 
keadilan, yaitu:120

a. Memberi hak dan kesempatan yang sama atas 
kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan 
yang sama bagi setiap orang.

b. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial 
ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi 

119Ibid.
120Ibid., hlm. 121.
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keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal 
benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang 
berasal dari kelompok beruntung maupun tidak 
beruntung.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut 
diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa 
sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama 
bagi kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan 
bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang 
beruntung. Dalam kaitan ini berarti keadilan sosial 
harus diperjuangkan untuk dua hal: 

a. Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi 
ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan 
menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, 
dan politik yang memberdayakan.

b. Setiap aturan harus memposisikan diri sebagai 
pemandu untuk mengembangkan kebijakan-
kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang 
dialami oleh kaum lemah.

Berdasarkan pendapat di atas, menurut hemat 
penulis yang penting diperhatikan bahwa kebijakan 
apapun yang dibuat oleh negara atau oleh badan 
atau lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan 
tugas tersebut ialah ketika muatannya menyangkut 
atau bersentuhan langsung maupun tidak langsung 
dengan masyarakat, harus senantiasa mengedepankan 
kepentingan sosial yang lebih besar terutama dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal 
ini perlu ditegaskan karena sering dengan alasan 
untuk rakyat, untuk kepentingan umum, tidak jarang 
ditemukan suatu kebijakan baik pada tahap penyusunan 
apalagi dalam implementasinya justru tidak memihak 
pada kepentingan rakyat. Tepatlah ungkapan populer 
di sekitar tahun 80-an yang pernah dikemukakan oleh 
Satjipto Rahardjo pada sebuah harian terkenal di negeri 
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ini, bahwa rakyat ini selalu dijadikan simbol untuk suatu 
kepentingan dan perjuangan, padahal rakyat tidak tahu 
apa-apa dan karena rakyat tidak pernah tahu apa-apa, 
tetapi begitu disebut rakyat, maka kata rakyat itulah 
yang sering dijadikan jargon tetapi juga tidak jarang 
dijadikan tumbal.

3. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam
Teori keadilan yang dibahas dalam bagian 

ini adalah teori keadilan dalam filsafat hukum islam 
menurut maqashid syariah, yaitu cita keadilan sosial Al-
Juwaini dan Al-Ghazali. Menurut Abd al-Malik ibn Yusuf 
Abu al-Ma’ali al-Juwaini, bahwa:121

“Salah satu konsep penting dan fundamental 
yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat 
hukum Islam adalah konsep maqashid 
at-tasyri’ atau maqashid al-syariah yang 
menegaskan bahwa hukum islam disyariatkan 
untuk mewujudkan dan memelihara 
maslahat umat manusia. Konsep ini telah 
diakui oleh para ulama dan oleh karena itu 
mereka memformulasikan suatu kaidah yang 
cukup populer, di mana ada maslahat, di sana 
terdapat hukum Allah.”

Pandangan di atas, sangat jelas sesuai dengan 
tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini, yakni 
untuk memakmurkan bumi beserta seluruh isinya guna 
mencapai kemaslahatan umat manusia. Konsep ini 
mencakup seluruh isi bumi termasuk makhluk manusia 
di dalamnya yang harus berusaha mencapai maslahat. 
Bahwa untuk mencapai kemakmuran di atas bumi ini, 
maka semua produk hukum yang dijadikan sebagai dasar 
hukum pengelolaan seluruh isi bumi harus senapas dan 
sejalan dengan syariat islam.

121Al-Ghazali. (1980). Al Mustasfa Min ilm Al Usul. Beirut: Darul Kutub Al-
Ilmiyah, hlm. 250.
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Teori maslahat yang dimaksud oleh Al Juwaini 
di atas, menurut Masudi sama dengan teori keadilan 
sosial dalam istilah filsafat hukum.122 Adapun inti dari 
konsep maqashid al-syariah adalah untuk mewujudkan 
kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau 
menarik manfaat dan menolak mudarat.

Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid 
al-syari’ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan 
hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.123 
Untuk memahami hakikat dan peranan maqashid al-
syari’ah, berikut diuraikan secara ringkas teori tersebut. 

Al-Juwaini sebagaimana dikutip oleh Al-Ghazali 
mengelaborasi lebih jauh maqashid al-syari’ah itu dalam 
hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi 3 
(tiga) bagian, yaitu daruriyat (primer), hajiyat (al hajat 
al ammah = sekunder) dan makramat (tahsiniyah = 
tersier).124

Pemikiran Al-Juwaini tersebut kemudian 
dikembangkan oleh muridnya, Al-Ghazali. Al-Ghazali 
menjelaskan maksud syari’at dalam kaitannya dengan 
maslahat, bahwa “maslahat adalah memelihara agama, 
jiwa, akal, keturunan, dan harta”.125

 Kelima macam maslahat di atas berada pada skala 
prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi 
tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier. 
Dari keterangan ini tampak bahwa teori maqashid al-
syari’ah sangat jelas bentuknya dibandingkan dengan 
teori lainnya, yakni bahwa untuk mencapai maslahat 
di dalam kehidupan di dunia ini kita harus memelihara 
lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

122Masdar F. Masudi. (1995). Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan 
Syariah. Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, 4(3), hlm. 94.

123Ahmad Zaenal Fanani. (2006). "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat 
Hukum dan Islam". Makalah. Universitas Islam Indonesia, hlm. 12.

124Al-Ghazali. (1980). Op. Cit., hlm. 251.
125Ibid., hlm. 252.
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Pembahasan tentang maqashid al-syari’ah 
atau maslahat secara khusus, sistematis dan jelas 
dilakukan pula oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. 
Dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal 
itu, Al-Syatibi menghabiskan lebih kurang sepertiga 
pembahasannya mengenai maqashid al-syari’ah. Sudah 
tentu, pembahasan tentang maslahatpun menjadi bagian 
yang sangat penting dalam tulisannya. 

Al-Syatibi secara tegas mengatakan dalam 
kitabnya, bahwa:126

“Tujuan utama Allah menetapkan hukum-
hukum-Nya adalah untuk terwujudnya 
maslahat hidup manusia, baik di dunia 
maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam 
bidang hukum harus mengarah pada dan 
merealisasikan terwujudnya tujuan hukum 
(maslahat) tersebut.”

Jadi, yang dimaksud maslahat tersebut adalah 
sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali tersebut 
di atas, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu agama, 
jiwa, akal, keturunan dan harta yang merupakan pilar 
kehidupan manusia. 

Sejak awal mula datangnya syari’ah islam 
sebenarnya secara tegas telah menyatakan bahwa 
tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan 
kemaslahatan hidup bagi umat manusia. Ungkapan 
standar bahwa syari’ah islam dicanangkan demi 
kebahagiaan manusia, lahir-batin, duniawi-ukhrawi, 
sepenuhnya mencerminkan adanya konsep maslahat. 
Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap 
nas, seperti dikembangkan oleh faham ortodoksi, 
telah membuat prinsip maslahat hanya sebagai jargon 
kosong, dan syari’ah yang pada mulanya adalah jalan, 
telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri. 

126Ibid., hlm. 254.
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Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang 
harus tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar 
dari hukum, yaitu berupa sebuah sistem nilai yang 
dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus 
diperjuangkan, itulah “maslahat, keadilan”.127 Proses 
pendasaran hukum atas hukum hanya bisa dimengerti 
dalam konteks formal, misalnya melalui cara qiyas. Akan 
tetapi, seperti diketahui, qiyas haruslah dengan illat, 
sesuatu yang lebih merupakan patokan hukum, bukan 
hukum itu sendiri. Namun demikian itulah struktur 
pemikiran hukum Islam selama ini. Oleh sebab itu, 
tidak mengherankan apabila dunia pemikiran hukum 
islam ditandai oleh ciri dan watak yang sangat patut 
dipertanyakan. Tidak mengherankan apabila wajah fiqh 
selama ini tampak menjadi dingin, suatu wajah fiqh yang 
secara keseluruhan kurang menunjukkan pemihakan 
(engagement) terhadap kepentingan masyarakat 
manusia.128 Dengan demikian, jelas bahwa yang 
fundamental dari bangunan pemikiran hukum islam 
adalah maslahat, yaitu maslahat manusia universal, 
atau dalam ungkapan yang lebih operasional adalah 
“keadilan sosial”. 

Tawaran teoritik (ijtihadi) apapun dan 
bagaimanapun, baik didukung dengan nas ataupun tidak, 
yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, 
dalam kacamata islam adalah sah, dan umat islam terikat 
untuk mengambilnya serta merealisasikannya. Sebaliknya, 
tawaran teoritik apapun dan yang bagaimanapun, yang 
secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya 
maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan 
terjadinya kemudaratan, dalam kacamata islam, adalah 
fasid, dan umat islam secara orang-perorang atau 
bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

127Mustafa Zaid. (1954). Al-Maslahat fi al-Tasyri’ al-Islami wa Najmuddin at-
Tufi. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, hlm. 21.

128Ibid., hlm. 257.
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Mengacu pada paradigma di atas, kaidah yang 
selama ini dipegang oleh dunia fiqh yang berbunyi:

“Apabila suatu hadis teks ajaran telah 
dibuktikan kesahihannya, itulah mazhabku, 
secara meyakinkan perlu ditinjau kembali.”

Kaidah inilah yang secara sistematis telah 
menggerakkan dunia pemikiran, khusus pemikiran 
hukum dalam Islam yang lebih mengutamakan bunyi 
harfiah nash (teks) daripada kandungan substansialnya. 
Atau, dalam dunia pemikiran fiqh, lebih mengutamakan, 
atau bahkan hanya memperhatikan bunyi ketentuan 
legal-formal, daripada tuntutan maslahat (keadilan), 
yang notabene merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, 
kita perlu menegakkan kaidah yang berbunyi:

“Jika tuntutan maslahat, keadilan, telah 
menjadi sah melalui kesepakatan dalam 
musyawarah, itulah mazhabku.”

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan 
pada substansi, yaitu maslahat-keadilan, bukan berarti 
segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus 
diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, 
bagaimanapun, harus menjadi acuan tingkah laku 
manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin 
menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, 
haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan 
legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara 
bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan 
dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan 
formal-tekstual yang bagaimanapun dan datang dari 
sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau 
diyakini terbuka untuk, kalau perlu, diubah atau 
diperbarui sesuai dengan tuntutan maslahat, cita 
keadilan. 

Apabila jalan pikiran di atas disepakati, secara 
mendasar kitapun perlu meninjau kembali pemahaman 
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kita terhadap konsep ushul fiqh tentang apa yang disebut 
qat’i (yang pasti dan tidak bisa diubah-ubah oleh ijtihad) 
dan zanni (yang tidak atau kurang pasti dan bisa diubah-
ubah oleh ijtihad) dalam hukum Islam. Fiqh selama ini 
mengatakan bahwa yang qat’i adalah apa-apa (hukum-
hukum) yang secara sahih ditunjuk oleh nas Al-Qur’an 
atau Hadits Nabi. Sedangkan yang zanni adalah apa-apa 
(hukum) yang petunjuk nasnya kurang atau tidak sahih, 
ambigu dan mengandung pengertian yang bisa berbeda-
beda. Sesungguhnya, yang qat’i dalam hukum Islam, 
sesuai dengan makna harfiahnya, yaitu:

“Sebagai sesuatu yang bersifat pasti, tidak 
berubah-ubah dan karena itu bersifat 
fundamental, adalah nilai maslahat atau 
keadilan itu sendiri, yang merupakan jiwanya 
hukum.”

Sedang yang masuk kategori zanni (tidak pasti 
dan bisa diubah-ubah) adalah seluruh ketentuan batang 
tubuh atau teks, ketentuan normatif, yang dimaksudkan 
sebagai upaya atau ikhtiar untuk menerjemahkan yang 
qat’i (nilai maslahat atau keadilan) dalam kehidupan 
nyata. Sehingga kalau dikatakan bahwa ijtihad tidak bisa 
terjadi untuk daerah qat’i, dan hanya bisa dilakukan 
untuk hal-hal yang zanni, itu memang benar adanya. 

Cita “maslahat dan keadilan” sebagai hal 
yang qat’i dalam hukum Islam, memang tidak bisa, 
bahkan juga tidak perlu, untuk dilakukan ijtihad guna 
menentukan kedudukan hukumnya, apakah wajib, 
mubah atau bagaimana. Yang harus diijtihadi dengan 
seluruh kemampuan mujtahid adalah hal-hal yang zanni, 
yang tidak pasti, yang memang harus diperbarui terus-
menerus sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu yang 
juga terus bergerak. yakni: 

a. definisi tentang maslahat, keadilan, dalam konteks 
ruang dan waktu nisbi dimana kita berada;
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b. kerangka normatif yang memadai sebagai 
pengejawantahan dari cita maslahat-keadilan dalam 
konteks ruang dan waktu tertentu; dan

c. kerangka kelembagaan yang memadai bagi sarana 
aktualisasi norma-norma maslahat-keadilan, 
seperti dimaksud pada poin pertama dan kedua, 
dalam realitas sosial yang bersangkutan.

Untuk mempermudah pemahaman, dapat 
dikemukakan 1 (satu) ilustrasi syari’at zakat. Tujuan 
disyari’atkannya hukum zakat adalah jelas, yakni 
terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama 
dengan prinsip yang kuat membantu yang lemah. Di 
sini tidak ada keperluan sedikit pun untuk melakukan 
ijtihad guna menentukan hukumnya menegakkan 
keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh konsep zakat 
tersebut. Yang perlu dilakukan ijtihad adalah dalam hal-
hal berikut ini: 

a. mendefinisikan keadilan sosial dan pemerataan 
kesejahteraan dalam konteks ruang dan waktu 
tertentu, misalnya konteks bangsa Indonesia dalam 
dasawarsa kini dan mendatang; 

b. berapa beban yang harus ditanggung oleh mereka 
yang mampu (miqdar al-zakah), atas basis kekayaan 
apa saja (mahall al-zakah), kapan harus dibayar 
(waqt al-ada), dan siapa-siapa serta dimana 
alamatnya yang secara riil dan definitif harus 
diuntungkan oleh zakat, dan sektor apa saja yang 
secara riil dan definitif harus didukung oleh dana 
zakat (masraf al-zakah), dan sebagainya; dan 

c. kelembagaan apa saja yang seharusnya tersedia 
dalam realitas sosial politik Indonesia yang 
bisa mendukung terwujudnya keadilan sosial 
dengan zakat tersebut; bagaimana mekanisme 
pembentukannya, kerjanya dan kontrolnya. 
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Bagaimana ketentuan yang terdapat dalam teks 
ajaran atau dalam pendapat para ulama mengenai 
persoalan pada ketiga point tersebut, tidak ada yang 
qat’i, semuanya zanni, dan karena itu bisa, bahkan 
tidak terelakkan, untuk disesuaikan, diubah, kapan saja 
sesuai tuntutan maslahat-keadilan. Misalnya, tentang 
amwal zakawi, tidaklah adil untuk zaman sekarang, 
kita hanya mengenakan pungutan sedekah wajib atas 
kurma dan anggur, sementara “kelapa sawit, apel, kopi, 
tembakau”, yang tidak kalah ekonomisnya, kita bebaskan 
begitu saja. Juga, tidak adil kita kenakan beban sedekah 
wajib atas pendapatan sektor pertanian, sementara 
dari sektor perkebunan, industri dan jasa justru kita 
merdekakan. Demikian pula, tidak sesuai lagi dengan 
maslahat keadilan yang nyata kalau sabilillah, sebagai 
salah satu dari mustahik zakat, hanya didefinisikan 
dengan “tentara di medan perang melawan orang kafir”, 
sementara aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, 
hakim dan pembela hukum, tetap kita letakkan di luar 
orbit misi ketuhanan untuk menegakkan orde keadilan. 
Lalu akibatnya kita semua tahu, rakyat cenderung 
melepaskan mereka dari tuntutan moral. Mereka 
sendiri cenderung merasa bebas dari tuntutan itu. 
Dengan meletakkan mereka pada barisan sabilillah, kita 
telah memberikan justifikasi dan sekaligus kepedulian 
(kritik) sosial kita terhadap peran dan aktivitas mereka, 
dengan acuan nilai ketuhanan, keadilan. 

Kalau acuan hukum, juga hukum dalam kacamata 
islam, yakni syari’at, adalah maslahat keadilan, 
pertanyaan yang akan segera muncul adalah bagaimana 
“maslahat, atau keadilan” itu dapat didefinisikan, 
dan siapa punya otoritas untuk mendefinisikannya. 
Tidak diragukan lagi, pertanyaan ini sangat penting 
dan menentukan. Gagal menjawab pertanyaan ini, 
akan kembali berimplikasi untuk mengatakan bahwa 
maslahat-keadilan sebagai tujuan syariat (hukum), 
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telah dijadikan tujuan bagi dirinya sendiri, dan maslahat 
keadilan hanya akan menjadi jargon kosong belaka. 

Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu 
perlu kita membedakan antara:

a. maslahat yang bersifat “individu subjektif”; dan
b. maslahat yang bersifat “sosial-objektif”. 

Maslahat yang bersifat individual-subjektif adalah 
maslahat yang menyangkut kepentingan seseorang yang 
secara eksistensial bersifat independen, dan terpisah, 
dengan kepentingan orang lain. Dalam maslahat kategori 
ini, karena sifatnya yang sangat subjektif, maka yang 
berhak menentukan dan sekaligus sebagai hakimnya 
tentu saja adalah pribadi yang bersangkutan. Tidak ada 
kekuatan kolektif manapun yang berhak menentukan 
apa yang secara personal-subjektif dianggap maslahat 
oleh seseorang. 

Adapun maslahat yang bersifat sosial-objektif 
adalah maslahat yang menyangkut kepentingan orang 
banyak. Dalam hal ini, otoritas yang berhak memberikan 
penilaian dan sekaligus menjadi hakimnya tidak lain 
adalah orang banyak yang bersangkutan, melalui 
mekanisme syura (musyawarah) untuk mencapai 
kesepakatan (ijma’). Jadi, apa yang disepakati oleh 
orang banyak dari proses pendefinisian maslahat 
melalui musyawarah itulah hukum yang sebenarnya. 
Kesepakatan orang banyak, di mana kita merupakan 
bagian daripadanya, itulah hukum tertinggi yang 
mengikat. 

Kalau dipertanyakan kedudukan hukum atau 
ketentuan-ketentuan legal-normatif yang ditawarkan 
oleh wahyu (teks Alquran atau Hadits), kedudukannya 
adalah sebagai material yang juga dengan logika 
maslahat sosial yang objektif, bukan dengan logika 
kekuatan atau kepercayaan yang subjektif, masih 
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harus dibawa untuk ditentukan statusnya ke dalam 
lembaga permusyawaratan. Apabila kita berhasil 
membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang 
banyak, maka ia berfungsi sebagai hukum yang secara 
formal-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal 
memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya 
tentu saja hanya terbatas pada orang-orang yang 
mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh 
hanya bersifat moral-subjektif, tidak bisa sekaligus 
formal-objektif. Memang, dengan mempertaruhkan 
maslahat dan sekaligus norma hukum yang bersumber 
padanya, pada ijma’ lembaga syura, atau keputusan 
lembaga parlemen dalam term ketatanegaraan modern, 
bukan tidak ada kelemahannya. Tidak jarang apa yang 
disebut kesepakatan lembaga syura, parlemen, ternyata 
hanya merupakan hasil rekayasa segelintir elit yang 
berkuasa. Akan tetapi, inilah tantangan yang harus 
dihadapi oleh umat Islam, yang sebenarnya adalah juga 
tantangan bagi rakyat-manusia di manapun mereka 
berada. Tantangan tersebut lebih lanjut ialah bagaimana 
mereka bisa mengusahakan tumbuhnya satu pranata 
kesepakatan umat, dimana rakyat secara langsung atau 
melalui wakilnya, dapat mengemukakan pendapat dan 
pilihannya perihal tata kehidupan yang menurut mereka 
lebih mencerminkan cita maslahat dan keadilan.

B. Teori Kepastian Hukum
Ajaran yuridis dogmatik memandang kepastian 

hukum sebagai tujuan hukum. Ajaran ini bersumber dari 
pemikiran positivistik di dunia hukum yang cenderung 
melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri 
karena hukum tidak lain merupakan kumpulan aturan.

Penganut ajaran ini menganggap bahwa hukum 
bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. 
Menurut penganut aliran ini, meskipun suatu aturan 
hukum dalam penerapannya dirasakan tidak adil dan tidak 
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memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat banyak, 
namun yang penting kepastian hukum dapat terwujud di 
tengah-tengah masyarakat. Dengan sifatnya yang umum itu 
pula menunjukkan bahwa hukum memiliki otoritas dalam 
mengatur perilaku orang-orang dalam masyarakat. Jadi 
menurut aliran ini hukum identik dengan kepastian. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Achmad Ali 
mengatakan bahwa:129

“Perkataan barang siapa dalam pasal (undang-
undang) menunjukkan pengaturan yang 
umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum 
membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan 
untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, 
melainkan semata-mata untuk kepastian.”

Menurut pendapat di atas, bahwa tujuan hukum 
dibuat adalah semata-mata untuk menjamin terwujudnya 
kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Jadi, 
menurut penganut teori kepastian hukum, meskipun 
aturan hukum atau penerapan hukum tidak adil dan tidak 
memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, hal 
itu tidak menjadi masalah, karena tujuan diciptakannya 
hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan kepastian 
hukum bagi masyarakat. Itulah hukum dengan tujuan 
utamanya menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat, 
maka ia akan hadir untuk mengendalikan dan mengatur 
ketidaktertiban yang terjadi dalam pergaulan masyarakat.

Pada bagian lain, Achmad Ali130 selanjutnya 
menegaskan bahwa:

“Sebenarnya janji hukum itu bukan suatu yang 
harus, tetapi hanya suatu yang seharusnya. Kita 
mengerti benar bahwa apa yang seharusnya 
(sollen) belum tentu terwujud dalam 
kenyataannya (sein)”.

129Achmad Ali. (2008). Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 
hlm. 67.

130Ibid., hlm. 68.
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Bagaimana penghargaan masyarakat terhadap 
kepastian. Kepastian sendiri mengandung pengertian 
yang tidak pasti. Ketika suatu aturan dalam pasal undang-
undang tidak jelas dan memerlukan penafsiran oleh hakim, 
maka peraturan dalam pasal itu juga mengandung unsur 
ketidakpastian terutama khusus untuk hal yang memerlukan 
penafsiran tersebut. 

Demikian pula dalam kondisi masyarakat yang selalu 
berubah-berubah, ketika ada suatu perbuatan kejahatan dan 
pelanggaran yang terjadi dan belum diatur dalam perundang-
undangan yang ada, apakah penegak hukum dan masyarakat 
membiarkan saja pelakunya terus-menerus melakukan 
perbuatan itu di tengah-tengah masyarakat? Jawabannya, 
tentu tidak boleh dibiarkan, karena perbuatan apapun yang 
mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup dalam 
masyarakat harus ditindak tanpa pandang bulu. Oleh karena 
itu, ketika suatu putusan pengadilan hanya semata-mata 
demi memenuhi nilai kepastian hukum lalu mengabaikan 
rasa keadilan dalam masyarakat, maka biasanya akan 
menimbulkan guncangan yang justru akan bermuara pada 
ketidakpastian itu sendiri. Apakah masyarakat dibiarkan 
gelisah, goncang, tidak aman dan tidak tertib akibat dari 
ketidakpastian.131

Kalau terjadi guncangan tentu dapat mengganggu 
ketertiban dan kedamaian yang juga menjadi salah satu 
tujuan dibuatnya hukum. Namun demikian sebagai 
masyarakat yang merupakan suatu tatanan untuk bisa hidup 
teratur, dimana hak-hak dan kewajiban para anggotanya 
terjamin, kepastian hukum merupakan salah satu komponen 
atau unsur tujuan utama dibuatnya suatu peraturan hukum 
terutama di bidang hukum positif.

131Teori kepastian hukum ini mendapat kritikan dari beberapa ahli 
hukum. Di antaranya oleh Achmad Ali yang mengatakan bahwa sering terjadi 
apa yang dijanjikan oleh undang-undang tidak sesuai dengan penerapannya 
dalam kenyataan hidup di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, ketika undang-
undangnya sudah ada akan tetapi aturannya tidak jelas dan harus memerlukan 
penafsiran oleh hakim.
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Pendapat Achmad Ali di atas, sejalan dengan pendapat 
H. Drion, yang mengatakan bahwa:132

“Teori kepastian hukum itu dapat dilemahkan 
oleh beberapa aspek, di antaranya karena adanya 
kekaburan dari pasal-pasal undang-undang 
serta perubahan perundang-undangan itu 
sendiri sebagai efek dari perubahan-perubahan 
yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan 
masyarakat.”

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini menunjukkan 
kelemahan teori kepastian hukum, misalnya: bagaimana 
jikalau undang-undang dan aturannya belum ada, dan 
kalau itu tidak dilakukan penafsiran dan bahkan penemuan 
hukum oleh hakim, akan terjadi kevakuman hukum, hal 
inipun menunjukkan ketidakpastian hukum itu sendiri. 
Bagaimana pula dengan peraturan perundang-undangan dan 
pasal-pasal undang-undang yang tidak berlaku akibat dari 
perubahan yang terjadi di masyarakat. Begitu pula jika dalam 
penafsirannya oleh hakim ternyata keliru atau salah maka 
inipun akan semakin membuat ketidakpastian terhadap 
hukum. Masalah-masalah tersebut mendeskripsikan 
indikasi ketidakpastian hukum itu sendiri terutama dalam 
penerapannya dan justru dapat melemahkan kebenaran 
teori kepastian hukum bahwa tujuan hukum tidak semata-
mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Memang kalau pembuat undang-undang mampu 
membuat peraturan dalam pasal-pasal yang bisa menjangkau 
dan mengatur semuanya, baik yang sedang terjadi maupun 
yang akan terjadi di waktu yang akan datang maka teori 
ini akan menjadi teori yang benar-benar dapat menjamin 
kepastian hukum. Masalahnya, bahwa pembuat undang-
undang adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan 
untuk menjangkau hal-hal yang mungkin akan terjadi di 
masa yang akan datang. 

132Lihat Herlien Budiono. (2006). Op. Cit., hlm. 208.
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Sehubungan dengan uraian di atas, H. Drion 
menjelaskan bahwa:133

“Yang harus diperhatikan ialah bahwa kepastian 
dari perundang-undangan ini dapat dilemahkan, 
baik oleh kekaburan hukum maupun oleh 
perubahan hukum itu sendiri.”

Pandangan di atas menunjukkan bahwa tujuan 
peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan 
dibuat adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, yaitu 
kepastian terhadap semua norma-norma hukum yang 
telah diatur dalam wilayah perundang-undangan yang 
bersangkutan. Perlu diketahui bahwa ternyata hukum 
apalagi peraturan perundang-undangan tidak bisa mencakup 
semuanya, meskipun cita dan idenya adalah untuk mengatur 
semua perilaku manusia sehingga tercipta suatu kepastian 
hukum dalam masyarakat. Akan tetapi, perlu disadari pula 
bahwa kemampuan jangkauan pengaturan hukum dan 
perundang-undangan produk manusia ternyata juga sangat 
terbatas, sebatas kemampuan pengetahuan manusia itu 
sendiri untuk sejauh mana mengatur seluruh kepentingan-
kepentingannya baik secara individu maupun secara kolektif 
dalam kehidupannya di masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam hubungan ini, Herlien Budiono mengatakan bahwa:134

“Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah 
aspek yang saling terkait. Salah satu aspek 
dari kepastian hukum ialah perlindungan yang 
diberikan pada individu terhadap kesewenang-
wenangan individu lainnya.”

Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang 
seharusnya dapat dikaitkan dengan individu berkenan 
dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan 
oleh penguasa, termasuk juga akan adanya konsistensi 
putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah). 

133Ibid.
134Ibid.
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Sedangkan aspek lainnya dari konsep kepastian hukum 
ialah adanya fakta bahwa seorang individu harus dapat 
menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari 
tindakan maupun misalnya kalau terjadi kelalaian. Aspek 
ini dari sudut kepastian hukum memberikan jaminan bagi 
dapat diduganya dan terpenuhinya perjanjian serta dapat 
dituntutnya pertanggung jawaban atas pemenuhan isi 
perjanjian. 

Di dalam hukum perjanjian, ketika ada dua atau lebih 
orang saling mengikatkan diri, maka apa yang disepakati 
di antara mereka selanjutnya dituangkan ke dalam klausul 
perjanjian dan menjadi undang-undang yang mengikat 
para pihak tersebut. Di sini undang-undang membuka 
kemungkinan untuk menentukan sendiri muatan isi yang 
mereka perjanjikan berdasarkan asas kebebasan berkontrak 
dengan batasan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Apakah dalam suatu perjanjian, kepastian dapat 
dianggap memadai bagi kepentingan para pihak?. Untuk 
menjawab pertanyaan ini, Nieuwenhuis mengatakan 
bahwa:135

“Perilaku tidak terduga manusia, merupakan 
perubahan secara individu yang sulit diprediksi 
oleh pihak lain, oleh karena itu asas kepercayaan 
selalu dianggap melekat di dalam suatu 
perjanjian. Artinya, masing-masing pihak saling 
percaya satu sama lain bahwa mereka akan 
memenuhi prestasi yang menjadi isi perjanjian. 
Sehubungan dengan hal ini, dapat dikatakan 
bahwa perjanjian diletakkan di atas kepercayaan. 
Itulah sebabnya, kepercayaan merupakan salah 
satu asas dalam hukum perjanjian. Hal ini masih 
memerlukan pertanyaan mengingat bahwa 
suatu ancaman terhadap kepastian ialah adanya 
‘perilaku tak terduga dari sesama manusia’ (het 
toekomstig gedrag van ziij medemens)”.

135Ibid., hlm. 210.
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Pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam hukum 
perjanjian, masalah perilaku manusia yang tidak terduga 
dapat menjadikan hal-hal yang telah diperjanjikan diatur 
dalam perjanjian tidak dapat dipastikan apakah dapat 
dilaksanakan seperti telah disepakati, karena bisa saja salah 
satu pihak dalam perjanjian itu berperilaku lain, seperti 
disengaja atau juga tidak disengaja melanggar klausul 
perjanjian yang sudah disepakati. Perilaku seperti ini 
dalam hukum perjanjian disebut wanprestasi, yaitu apabila 
salah satu pihak lalai memenuhi sebagian atau seluruh 
prestasi yang telah disepakati, maka kepadanya diharuskan 
memenuhi prestasi itu kepada pihak yang dirugikan.

Kepastian hukum tidak selalu dapat menghasilkan 
keadilan, sehingga seringkali dalam kenyataannya hanya 
karena untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan 
kemanfaatan lalu dikesampingkan. 

C. Teori Kemanfaatan
Kemanfaatan sebagai salah satu tujuan hukum 

bersumber dari aliran etis yang dipelopori oleh Jeremy 
Bentham yang terkenal dengan aliran utilitariannya. 
Berbeda dengan aliran etis dengan tujuan keadilannya 
yang sangat normatif dan aliran yuridis-dogmatik dengan 
tujuan kepastian hukumnya seperti telah diuraikan di atas, 
aliran utilitarian ini dapat dimaksudkan sebagai ajaran 
moral praktis. Penganut aliran ini melihat tujuan hukum 
pada sisi praktisnya bagi masyarakat, yaitu manfaatnya 
bagi kehidupan masyarakat luas. Pelopor ajaran ini adalah 
Jeremy Bentham. Ia mengatakan bahwa:136

“Adanya negara dan hukum semata-mata hanya 
demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas 
rakyat.”

136Achmad Ali. (2008). Op. Cit., hlm. 62.
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Sehubungan dengan ajaran utilitarian Bentham ini, 
Leslie Basil Curzon menuliskan bahwa:137

“Utilitarianism is a moral philosophy that 
defines the ‘rightness’ of a action in terms of its 
contribution to general happiness, and considers 
ultimate good to be the greatest happiness of the 
greatest number (Utilitarianism adalah filsafat 
moral yang mendefinisikan ‘kebenaran’ tindakan 
dalam hal kontribusinya terhadap kebahagiaan 
umum, dan menganggap paling baik untuk 
kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar).”

Doktrin utilitarianism ini dapat disimpulkan ke 
dalam 3 (tiga) hal sebagaimana dikemukakan oleh Curzon, 
antara lain sebagai berikut:138

1. The principle of utility subjects every thing to these two 
forces.
a. Utility is the property or tendency of a object to 

produce benefit, good, or happiness or to prevent 
mischief, pain or evil.

b. The utility principle allows us to approve of a action 
according to is a tendency to promote appose 
happiness.

2. Pleasure may be equated with good, pain, with evil.
3. A thing is said to promote the interest, or to be for the 

interest, of a individual, wen it tends to add to the sum 
total of his pleasure: or, what comes to the same thing, to 
diminish the sum total of his pains.

Teori ini tampaknya sangat sederhana, yaitu 
untuk mendapatkan manfaat diperlukan kebahagiaan 
yang sebesar-besarnya. Masalahnya, untuk mendapatkan 
kebahagiaan itu tidak sesederhana yang dibayangkan 
karena harus ada ukurannya. Kenyataannya, sesuatu yang 
dirasakan membahagiakan bagi seseorang belum tentu 

137Leslie Basil Curzon. (1979). Jurisprudence (Handbook Series) (Edisi 3). 
Britania Raya: Macdonald & Evans, Ltd., hlm. 93-94.

138Ibid., hlm. 95.
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dirasakan membahagiakan oleh yang lainnya. Di sinilah 
letak masalahnya ajaran utilitarian ini, sehingga banyak 
mendapat kritikan dari berbagai ahli. Tetapi apabila tujuan 
yang hendak dicapai oleh hukum itu adalah manfaat berupa 
kebahagiaan bagi seluruh rakyat, tampak bahwa ajaran ini 
ada juga benarnya, yakni bilamana dikaitkan dengan harapan 
manusia hidup di dunia ini yang selalu mendambakan 
kebahagiaan lahir batin dan dunia-akhirat. 

Misalnya saja bagi orang muslim, tujuan hidupnya 
di dunia untuk mengabdi kepada Allah SWT tidak lain 
maksudnya adalah untuk mendapat kebahagiaan baik 
di dunia ini bahkan sampai di akhirat kelak. Yang perlu 
dicegah dalam pengertian kebahagiaan ini ialah ketika 
orang mengartikulasikannya sama dengan kesenangan, 
padahal kesenangan sering tidak dapat disamakan dengan 
kebahagiaan. Sehubungan dengan ajaran utilitarian tersebut, 
Achmad Ali mengatakan bahwa:139

“Penganut ajaran ini menganggap bahwa 
tujuan hukum semata-mata adalah untuk 
memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan 
sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. 
Penanganannya didasarkan pada falsafah 
sosial yang beranggapan bahwa setiap anggota 
masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum 
merupakan salah satu sarananya.”

Dari sudut pandang realitas kehidupan sosial, jelas 
bahwa setiap produk hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam masyarakat, senantiasa harus 
membawa manfaat, yaitu manfaat bagi seluruh kehidupan 
masyarakat yang bersangkutan. Manfaat itu dapat berupa 
tegaknya keadilan, terciptanya kepastian dan jaminan hak 
dan kewajiban anggota masyarakat, terciptanya perdamaian 
dan ketertiban hidup serta terciptanya kesejahteraan bagi 
seluruh masyarakat. Namun, kalau itu yang menjadi tujuan 
hukum, sulit kiranya untuk dicapai sepenuhnya, karena 
139Achmad Ali. (2008). Op. Cit., hlm. 61-62.
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aspek tujuan hukum yang disebutkan di atas, di samping 
ada yang realistis ada pula yang sangat ideal, sehingga ia 
sering hanya ada dalam konsep (ide), harapan dan cita-
cita. Meskipun para pelopor teori utilitas ini menekankan 
terciptanya manfaat bagi kebahagiaan semua masyarakat, 
inipun dapat dianggap sebagai ajaran yang mengandung 
unsur filsafat dan radikal. 

Apabila ajaran ini dihubungkan dengan tujuan pokok 
ajaran agama islam misalnya yang menekankan kepada kaum 
muslimin dan muslimat untuk mencapai kebahagiaan hidup 
di dunia ini dan kebahagiaan hidup di akhirat nanti seperti 
disinggung di atas, maka sesungguhnya ajaran ini merupakan 
ajaran yang sangat filosofis karena sejalan dengan tujuan 
penciptaan manusia oleh Tuhan untuk mengelola bumi 
beserta seluruh isinya berdasarkan hukum-hukumnya. 
Hanya saja menurut penganut teori ini, kebahagiaan itu ada 
yang mengartikulasikannya sebagai kesenangan, padahal 
kesenangan itu belum tentu membahagiakan. Dalam realitas 
hidup, banyak sekali hal-hal yang kita lihat dan rasakan 
menyenangkan, akan tetapi belum tentu membahagiakan. 
Sering terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang 
dalam masyarakat hanya mencari kesenangan dan kemudian 
terlena dengan kesenangan itu, justru malah menjerumuskan 
mereka ke kehidupan yang menyengsarakan dan tidak 
jarang di antaranya bahkan membawa petaka. Contohnya, 
pengguna obat-obatan terlarang (narkoba), perbuatan 
kumpul kebo, perbuatan selingkuh dan sebagainya. Oleh 
karena itu, yang perlu dipahami dalam ajaran utilitarian ini, 
ialah bahwa manfaat yang menjadi tujuan hukum ini adalah 
untuk masyarakat dan bukan untuk orang seorang atau 
sekelompok kecil orang di dalam masyarakat.

Teori utilitarianisme ini banyak mendapat sorotan 
dari berbagai pakar hukum, seperti John Stuart Mill (murid 
Bentham), John Rawls dan lain-lain. Menurut John Stuart 
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Mill sebagaimana dikutip oleh Bernard, bahwa:140

“Terlalu naif asumsi Bentham yang menganggap 
seolah tidak ada pertentangan antara 
kegunaan individu dan kegunaan umum. 
Juga terlampau dangkal menganggap bahwa 
manusia hanya dikendalikan oleh pertimbangan-
pertimbangan praktis kesenangan diri melulu. 
Kalau memang begitulah manusia itu, sangat 
tidak bisa dimengerti sama sekali, mengapa 
individu mengekang usaha-usahanya mencapai 
kebahagiaan, demi kepentingan orang lain”.

Bagi Mill, bahwa teori Bentham ini sangat egois 
dengan gagasan ‘tau diri’nya, karena hal itu merupakan 
perwujudan nilai-nilai yang tinggi yang berwujud rasa 
adil. Perasaan individu akan keadilan, membuat ia 
mempertimbangkan kepentingan orang lain, bahkan 
menempatkannya sebagai yang utama. Karena rasa keadilan 
inilah orang menyesalkan tindakannya yang merugikan orang 
lain. Hal ini menunjukkan perbedaan penekanan antara 
teori Bentham dengan Mill, yaitu Bentham menekankan 
pada kepentingan berupa kebahagiaan individu yang jelas 
egois, sedangkan Mill menekankan pada kebahagiaan pada 
orang banyak (masyarakat). Maka dapat dipahami jika 
kemudian teori Bentham lebih popular dengan doktrin 
“the greatest happiness principle” (prinsip kebahagiaan 
semaksimal mungkin), sedangkan Teori Mill terkenal dengan 
ungkapannya “the greatest good for the greatest number”.

Teori utilitas di atas, ditentang pula oleh John Rawls, 
dengan menyatakan bahwa:141

“Teori Mill tentang utilitarianisme “rata-rata” 
(overage utilitarianism), sesungguhnya lebih 
berbahaya dari yang disangka orang. Dalam 
masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip 
utilitarianisme ala Mill itu, orang-orang akan 

140Bernard L. Tanya., et al. (2007). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia 
Lintas Ruang dan Generasi. Surabaya: CV. Kita, hlm. 109.

141John Rawls. (2006). Op. Cit., hlm. 198.
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kehilangan harga diri, dan lagi pula pelayanan 
demi pengembangan bersama akan lenyap. Boleh 
saja orang diminta berkorban demi kepentingan 
umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa 
pengorbanan tersebut pertama-tama diminta 
dari orang-orang yang kurang beruntung dalam 
masyarakat.”

Jadi menurut John Rawls, bahwa susunan dasar 
masyarakat di manapun, selalu ditandai oleh ketimpangan. 
Ada yang lebih diuntungkan dan ada yang kurang 
diuntungkan. Situasi seperti ini tentu membutuhkan 
penanganan yang adil. Keadilan itu bukan terletak pada ada 
tidaknya simpati dan juga bukan dengan memaksimalkan 
kegunaan bagi sebanyak mungkin orang. 

Pendapat Mill di atas, ditentang pula oleh Kelsen, 
dengan menyatakan bahwa:142

“Pernyataan yang mengatakan bahwa keadilan 
adalah kebahagiaan jelas bukan merupakan 
pernyataan yang final, bahwa seseorang sedang 
mencari dan mendapatkan kebahagiaan 
secara individual, maka hal itu berdasarkan 
pemahamannya yang sangat sempit, karena tidak 
dapat dihindari bahwa kebahagiaan seorang 
individu itu pada suatu ketika akan secara 
langsung bertentangan dengan kebahagiaan 
individu lainnya.”

Pendapat di atas menunjukkan bahwa keadilan 
yang hanya dirasakan oleh seorang individu pada dasarnya 
tidak dapat dijustifikasi sebagai pengertian keadilan dalam 
tatanan sosial, karena di saat yang bersamaan individu-
individu lain juga memakai ukuran keadilan yang lain pula. 
Dengan demikian keadilan tidak identik dengan kebahagiaan 
atau kesenangan, tetapi terletak pada keberpihakan yang 
proporsional terhadap mereka yang paling tidak beruntung. 

142Hans Kelsen. (2008). Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip 
Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik (Terj. oleh Nurulita 
Yusron). Bandung: Nusamedia, hlm. 2.
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Meskipun demikian, keberpihakan itu tidak boleh membuat 
orang lain menderita, dan juga tidak boleh membuat yang 
bersangkutan menjadi parasit.

D. Teori Perjanjian
Teori perjanjian yang dimaksudkan dalam bagian ini 

adalah perjanjian tertulis atau biasa disebut kontrak. Dalam 
Bahasa Indonesia, kontrak sudah lama dikenal dengan 
istilah misalnya “kebebasan berkontrak”, bukan kebebasan 
berperjanjian, berperhutangan, atau berperikatan. Salah 
satu asas hukum perjanjian juga menggunakan istilah 
kontrak, yakni “asas kebebasan berkontrak”, bukan 
kebebasan berperjanjian atau berperikatan. Oleh karena itu, 
teori-teori perjanjian yang dikemukakan dalam bagian ini di 
samping menggunakan istilah perjanjian juga menggunakan 
istilah kontrak. 

Steve sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady 
mengatakan bahwa:143

“Kontrak sebagai suatu perjanjian atau 
serangkaian perjanjian, dimana hukum 
memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi 
terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh 
hukum dianggap sebagai suatu tugas.”

Sementara KUHPerdata dalam Pasal 1313 
KUHPerdata seperti telah dikemukakan di atas memberikan 
pengertian kontrak sama dengan pengertian perjanjian. Ada 
beberapa teori yuridis tentang kontrak, sebagai berikut:144

1. Teori Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak 
Dilihat dari prestasi kedua belah pihak dalam 

suatu kontrak perjanjian, maka menurut Roscoe Pound, 
di berbagai belahan dunia ini terdapat beberapa teori 
kontrak yaitu:

143Munir Fuady. (2001). Op. Cit., hlm. 39.
144Ibid., hlm. 4.
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a. Teori Hasrat (Will Theory)
Teori ini mempunyai akar dalam hukum Romawi 
yang menekankan kepada pentingnya “hasrat” (will 
atau intend) dari pihak yang memberi janji. Ukuran 
dari eksistensi, kekuatan berlaku, dan substansi 
dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Jadi, 
menurut teori ini yang terpenting dari suatu kontrak 
bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam 
kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan. 
Yang terpenting adalah kehendak para pihak, bukan 
yang “aktual” dari mereka. Jadi, suatu kontrak 
mula-mula dibentuk dahulu berdasarkan kehendak, 
sedangkan pelaksanaan kontrak merupakan 
persoalan belakangan.

b. Teori Tawar Menawar (Bargain Theory)
Teori ini merupakan perkembangan dari sama nilai 
(equivalent theory) dan sangat mendapat tempat 
dalam negara-negara yang menganut sistem common 
law. Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak 
hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan 
(tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para 
pihak.

c. Teori Sama Nilai (Equivalent Theory)
Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru 
mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut 
memberikan prestasinya yang seimbang atau 
sama nilai (equivalent). Pengertian equivalent ini 
kemudian berkembang lebih mengarah kepada hal-
hal yang bersifat teknik dan konstruktif.

d. Teori Kepercayaan Merugi (Injurious Reliance Theory)
Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah 
dianggap ada jika dengan kontrak itu sudah 
menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa 
janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima 
janji tersebut karena kepercayaannya itu akan 
menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.
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2. Teori Berdasarkan Formasi Kontrak
Dalam ilmu hukum ada beberapa teori yang 

mendasari formasi kontrak, yaitu:

a. Teori kontrak defacto, yaitu kontrak yang tidak 
pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam 
kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai 
kontrak yang sempurna.

b. Teori kontrak ekspresif yang mengajarkan bahwa setiap 
kontrak yang dinyatakan dengan tegas (ekspresif) 
oleh para pihak, baik dengan tertulis ataupun secara 
lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak 
(bagi negara-negara Anglo Saxon, patokannya 
adalah terpenuhinya unsur “tri tunggal” yaitu “offer”, 
“acceptance”, dan “consideration”), dianggap sebagai 
ikatan yang sempurna bagi para pihak tersebut.

c. Teori promissory estoppel, mengajarkan bahwa 
dianggap ada kesesuaian kehendak di antara para 
pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu 
sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya 
yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu 
ikatan kontrak.

d. Teori kontrak quasi, mengajarkan bahwa dalam hal-
hal tertentu, apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, 
maka hukum dapat menganggap adanya kontrak di 
antara para pihak dengan berbagai konsekuensinya, 
sungguhpun dalam kenyataannya kontrak tersebut 
tidak pernah ada.

3. Teori Dasar Klasik
Selanjutnya, Atiyah, membagi teori dasar klasik atas:

a. Teori hasrat, yaitu teori yang lebih mendasari 
kepada “hasrat” (intention, will) dari para pihak 
dalam kontrak tersebut ketimbang apa yang secara 
nyata dilakukan. Teori ini telah dijelaskan pada 
pembahasan sebelumnya.
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b. Teori benda. Menurut teori ini bahwa kontrak adalah 
suatu “benda” (thing) yang telah ada keberadaannya 
secara objektif sebelum dilakukan pelaksanaan 
(performance) dari kontrak tersebut. Dengan 
demikian suatu kontrak adalah sebuah benda yang 
dibuat, ditimpangi atau dibatalkan oleh para pihak 
sehingga menurut teori ini, tidak ada hal yang salah 
dari konsep wanprestasi antisipatif yakni suatu 
konsep yang menyatakan bahwa suatu kontrak dapat 
saja dianggap sudah wanprestasi bahkan sebelum 
mulai dilaksanakan kontrak tersebut. Teori kontrak 
sebagai benda ini mendapat wujudnya yang kristal 
dengan adanya kecenderungan formalisasi suatu 
kontrak, misalnya kontrak dibuat dalam bentuk 
tertulis, sehingga seolah-olah, yang menjadi benda 
yang dinamakan kontrak tersebut adalah kertas 
yang bertuliskan “kontrak” yang ditandatangani 
oleh masing-masing pihak tersebut.

c. Teori pelaksanaan. Teori ini mengajarkan bahwa 
yang terpenting dari suatu kontrak adalah 
pelaksanaan (enforcement) dari kontrak yang 
bersangkutan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh 
badan-badan pengadilan atau badan penyelesaian 
sengketa lainnya. Menurut teori ini, yang menjadi 
tujuan utama dari setiap pembuatan kontrak adalah 
untuk mendorong para pihak membayar utangnya, 
melaksanakan janjinya dan bertindak secara benar 
dalam hubungan dengan kontrak antara para 
pihak tersebut, sehingga untuk itu perlu tindakan-
tindakan yang dapat memberikan efek yang bersifat 
menghalang-halangi wanprestasi (deterrent effects).

d. Teori prinsip umum. Teori ini yang menyatakan bahwa 
suatu kontrak tetap mengacu pada efek general dari 
konsep kontrak itu sendiri. Jadi sungguhpun banyak 
kontrak yang sudah ada pengaturannya yang detil 
dalam perundang-undangan atau dalam draft-draft 
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model kontrak yang diterima umum atau yang 
diatur sendiri oleh para pihak berdasarkan prinsip 
kebebasan berkontrak, secara umum tetap mengacu 
serta tidak menyimpang secara signifikan dari 
prinsip-prinsip umum juga universal dalam konsep-
konsep tradisional.

4. Teori Holmes tentang Tanggung Jawab Hukum 
(Legal Liability) yang Berkenan dengan 
Kontrak

Teori-teori dari Holmes pada prinsipnya 
mendasari 2 (dua) prinsip sebagai berikut:

a. Tujuan utama dari teori hukum adalah untuk 
menyesuaikan hal-hal eksternal ke dalam aturan 
hukum; dan

b. Kesalahan-kesalahan moral bukan unsur dari suatu 
kewajiban.

Sehubungan dengan hal tersebut, teori Holmes 
tentang kontrak mempunyai intisari sebagai berikut:

a. Peranan moral tidak berlaku untuk kontrak;
b. Kontrak merupakan suatu cara mengalokasikan 

resiko, yaitu resiko wanprestasi.

Memperhatikan teori Holmes tersebut, yang 
terpenting bagi suatu kontrak adalah standar tanggung 
jawab yang eksternal. Sedangkan maksud aktual yang 
internal dan moral adalah tidak penting.

5. Teori Liberal tentang Kontrak
Pada prinsipnya teori tentang kontrak 

mengajarkan bahwa setiap orang menginginkan 
keamanan, sehingga seseorang harus menghormati 
orang lain dan hartanya. Akan tetapi orang juga perlu 
suatu kerjasama, dan kerjasama ini dapat dilakukan 
tanpa kehilangan kebebasannya, yang dalam hal ini 
dilakukan melalui kepercayaan dan perjanjian. Jadi, 
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berbeda dengan kebohongan atau kenyataan kehendak, 
maka suatu perjanjian memerlukan suatu komitmen 
sehingga secara moral komitmen tersebut harus 
dilaksanakan.
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A. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi dalam pengertian sehari-hari dipahami 

sebagai perbuatan ingkar janji atau cidera janji dalam sebuah 
perjanjian. Wanprestasi berasal dari perkataan Belanda, 
yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak 
berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia 
dapat dipersalahkan.145 Sedangkan menurut Salim, bahwa:146

“Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai 
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang 
ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara 
kreditur dan debitur.”

Lebih lanjut, mengingat ketentuan yang telah diatur 
dalam Pasal 1338 tentang semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya, timbul pertanyaan, bagaimana jika salah 
satu syarat yang disepakati tidak terpenuhi atau bagaimana 
jika salah satu pihak tidak memenuhi seluruh atau sebagian 
kewajibannya (wanprestasi)?

Ada 2 (dua) akibat yang dapat terjadi jika suatu 
perjanjian tidak memenuhi syarat di atas. Apabila perjanjian 
yang dilakukan dimana objek atau perihalnya tidak ada atau 
tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya 
perjanjian tersebut batal demi hukum.147 Dalam kondisi ini 

145Handri Raharjo. (2009). Op. Cit., hlm. 79.
146Salim H. S. (2001). Op. Cit., hlm. 180.
147Ridwan Khairandy. (2003). Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. 

Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2.

BAB IX
WANPRESTASI
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perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak 
tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim. Sedangkan 
untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subjektif seperti 
perjanjian di bawah paksaan dan atau terdapat pihak di bawah 
umur atau di bawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat 
dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang 
tidak mampu-termasuk wali atau pengampunya. Dengan kata 
lain, apabila tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian 
tersebut tetap mengikat para pihak.

Kapan perjanjian mulai dinyatakan berlaku? 
Pada prinsipnya, hukum perjanjian menganut asas 
konsensualisme. Artinya, bahwa perikatan timbul sejak 
terjadi kesepakatan para pihak. Misalnya, pada saat terjadi 
musyawarah penanganan masalah, pelaku menyatakan 
bahwa ia akan mengembalikan dana tersebut bulan depan. 
Maka, sejak ia menyatakan kesediaannya, sejak itulah 
perikatan terjadi atau berlaku. Bahkan bila pada saat itu tidak 
dilengkapi dengan adanya pernyataan tertulis. Selanjutnya, 
bagaimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan 
perjanjian atau wanprestasi?

Menurut Salim ada 4 (empat) akibat yang dapat 
terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, yaitu:148

1. membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa 
ganti-rugi;

2. dilakukan pembatalan perjanjian;
3. peralihan resiko; atau
4. membayar biaya perkara jika sampai berperkara di 

muka hakim.

Mencari pengakuan akan kelalaian atau wanprestasi 
tidaklah mudah, sehingga apabila yang bersangkutan 
menyangkal telah dilakukannya wanprestasi dapat dilakukan 
pembuktian di depan pengadilan. Sebelum kita melangkah 
pada proses pembuktian di pengadilan, terdapat langkah-

148Salim H. S. (2001). Loc Cit.
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langkah yang dapat kita tempuh, yaitu dengan membuat 
surat peringatan atau teguran, yang biasa dikenal dengan 
istilah somasi. 

Ada beberapa pedoman penting dalam menafsirkan 
suatu perjanjian, yaitu:149

1. Jika kata-kata dalam perjanjian jelas, maka tidak 
diperkenankan menyimpangkan dengan penafsiran;

2. Jika mengandung banyak penafsiran, maka harus 
diselidiki maksud perjanjian oleh kedua pihak, dari 
pada memegang teguh arti kata-kata; 

3. Jika janji berisi dua pengertian, maka harus dipilih 
pengertian yang memungkinkan janji dilaksanakan;

4. Jika kata-kata mengandung dua pengertian, maka dipilih 
pengertian yang selaras dengan sifat perjanjian;

5. Apa yang meragukan, harus ditafsirkan menurut apa 
yang menjadi kebiasaan;

6. Tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian 
seluruhnya.

Kerap ditemukan dalam suatu gugatan dimana 
penggugat terlihat bingung membedakan antara posita 
wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum. 
Umumnya mereka beranggapan bahwa wanprestasi 
merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum 
(genus spesifik). Alasannya adalah, seorang debitur yang 
tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, jelas 
merupakan pelanggaran hak kreditur. Anggapan seperti ini, 
sekilas benar adanya, namun ketika akan dituangkan dalam 
bentuk gugatan tertulis, tidak boleh mencampur adukan 
antara keduanya karena akan menimbulkan kekeliruan 
posita yang pada akhirnya akan mengaburkan tujuan dari 
gugatan itu sendiri.

Ada beberapa perbedaan yang sangat prinsipil yang 
perlu diuraikan antara wanprestasi dengan perbuatan 

149Ibid., hlm. 182.
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melawan hukum. Perbedaan prinsipil tersebut, antara lain 
sebagai berikut.

1. Sumber
Wanprestasi timbul dari persetujuan 

(agreement). Artinya, untuk mendalilkan suatu subjek 
hukum telah wanprestasi, maka harus ada lebih dahulu 
perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang intinya 
menegaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang 
sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang. 

Sehubungan dengan ketentuan pasal tersebut, 
Miriam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa 
wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani 
kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang 
disepakati, seperti:150

1. tidak dipenuhinya prestasi sama sekali;
2. tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi;
3. tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan.

Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-
undang sendiri yang menentukan, sebagaimana 
berdasarkan Pasal 1352 KUHPerdata, yang mengatur 
bahwa:

“Perikatan yang lahir karena undang-
undang, timbul dan undang-undang sebagai 
undang-undang atau dan undang-undang 
sebagai akibat perbuatan orang.”

Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata 
berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian 

150Mariam Darus Badrulzaman. (2006). Op. Cit., hlm. 18.



BAB 9: Wanprestasi

201

yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan 
hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang 
ditentukan sendiri oleh undang-undang. Ada 2 (dua) 
kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan 
akibat perbuatan manusia, yakni:151

1. perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum 
(rechtmatig, lawfull); atau

2. yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatig, 
unlawfull). 

Dari 2 (dua) kriteria tersebut, kita akan 
menemukan apakah bentuk perbuatan melawan hukum 
tersebut berupa pelanggaran pidana (factum delictum), 
kesalahan perdata (law of tort), atau bertindih sekaligus 
delik pidana dengan kesalahan perdata. Dalam hal 
terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus 
kesalahan perdata), maka sekaligus pula dapat dituntut 
hukuman pidana dan pertanggung jawaban perdata 
(civil liability).

2. Timbulnya Hak Menuntut
Pada wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu 

proses, seperti pernyataan lalai (inmorastelling, negligent 
of expression, inter pellatio, ingeberkestelling). Hal ini 
sebagaimana berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, 
mengatur bahwa:

“Perikatan ditujukan untuk memberikan 
sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk 
tidak berbuat sesuatu.”

Jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat 
klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap 
lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau 
peringatan. Hal ini diperkuat Putusan MA No. 186K/
SIP/1959 tanggal 1 Juli 1959, yang menyatakan bahwa:

151Ibid., hlm. 22.
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“Apabila perjanjian secara tegas menentukan 
kapan pemenuhan perjanjian, menurut 
hukum, debitur belum dapat dikatakan 
alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu 
dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh 
pihak kreditur.”

Dalam perbuatan melawan hukum, hak menuntut 
dapat dilakukan tanpa diperlukan somasi. Sekali timbul 
perbuatan melawan hukum, saat itu juga pihak yang 
dirugikan langsung dapat menuntutnya (action, claim, 
rechtvordering).

3. Tuntutan Ganti Rugi (Compensation, 
Indemnification)

Pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung 
sejak saat terjadi kelalaian. Hal tersebut sebagaimana 
berdasarkan Pasal 1237 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan 
barang tertentu, barang itu menjadi 
tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. 
Jika debitur lalai untuk menyerahkan 
barang yang bersangkutan, maka barang 
itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi 
tanggungannya.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata, 
mengatur bahwa:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan 
barang tertentu, barang itu menjadi 
tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. 
Jika debitur lalai untuk menyerahkan 
barang yang bersangkutan, maka barang 
itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi 
tanggungannya.” 

Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata di atas, 
maka dalam terjadinya wanprestasi, penghitungan 
ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan 
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jumlahnya kerugian secara rinci seperti kerugian 
kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya 
perjanjian tersebut dipenuhi begitu juga dengan ganti 
rugi bunga (interest). Dengan demikian kiranya dapat 
dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (injury 
damage) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas.

Hal itu sangat berbeda dengan perbuatan 
melawan hukum. Dalam hal perbuatan melawan hukum, 
tuntutan ganti rugi, tidak perlu menyebut ganti rugi 
bagaimana bentuknya, begitu pula tidak perlu perincian. 
Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada 
hitungan objektif dan konkrit yang meliputi baik yang 
bersifat materiil maupun yang bersifat inmateriil (moril). 
Tidak menutup kemungkinan yang berkepentingan juga 
diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan 
kepada keadaan semula (restoration to original 
condition, herstel in de oorpronkelijke toestand, herstel in 
de vorige toestand). 

Sebagai catatan perlu dipahami bahwa meskipun 
tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, namun 
ditemukan ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang 
melakukan pembatasan terhadap tuntutan besaran nilai 
dan jumlah ganti rugi, seperti Putusan MA No. 196K/
SIP/1974 tanggal 7 Oktober 1976, yang menyatakan bahwa:

“Besarnya jumlah ganti rugi perbuatan 
melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 
1372 KUH-Perdata, yakni didasarkan pada 
penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua 
belah pihak.”

Selanjutnya, Putusan MA No. 1226K/SIP/1977 
tanggal 13 April 1978, menyatakan bahwa:

“Soal besarnya ganti rugi pada hakikatnya 
lebih merupakan soal kelayakan dan 
kepatutan yang tidak dapat didekati dengan 
suatu ukuran.”
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B. Perbedaan Wanprestasi dengan Penipuan dan 
Penggelapan

Masih berkaitan dengan wanprestasi. Namun, kali 
ini kaitannya dengan delik penipuan. Disadari, sampai 
saat ini, antara keduanya masih menimbulkan pertanyaan 
karena begitu tipisnya perbedaan di antara keduanya. 
Keduanya seringkali diawali dengan adanya hubungan 
hukum antara dua pihak atau lebih yang bersepakat sebagai 
salah satu bentuk perjanjian. Bahkan terdapat beberapa 
perkara pidana yang sejatinya merupakan wanprestasi, 
namun didakwa penipuan sehingga hakim menyatakan 
dakwaan tidak terbukti (vrijspraak) ataupun dakwaan 
terbukti namun bukan merupakan tindak pidana (ontslag 
van rechtsvervolging). Oleh karena itu, perlu kiranya untuk 
mengetahui perbedaan keduanya.

Delik penipuan sebagaimana berdasarkan Pasal 378 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 
tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(UU No. 1 Tahun 1960), yang mengatur bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum, dengan memakai nama 
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, 
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan 
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 
kepadanya, atau supaya memberi hutang 
maupun menghapuskan piutang diancam karena 
penipuan dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun.”

Sedangkan delik penggelapan sebagaimana 
berdasarkan Pasal 372 UU No. 1 Tahun 1960, mengatur 
bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan 
hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya 
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan 
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karena kejahatan diancam karena penggelapan, 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
atau pidana denda paling banyak sembilan ratus 
rupiah.”

Pada penipuan, perbuatan dilakukan pelaku dengan 
sengaja untuk keuntungan pribadi agar supaya korban 
memberikan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis 
kepada pelaku. Adapun cara pelaku tersebut dengan 
mengelabuhi korban memakai nama palsu atau kedaan 
palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan 
karangan perkataan-perkataan bohong. Sedangkan, pada 
penggelapan barang milik korban telah ada kekuasaan 
pelaku bukan karena kejahatan (tidak melalui nama palsu 
atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat), 
namun kemudian, barang milik korban tersebut dengan 
sengaja dipergunakan pelaku untuk kepentingan pribadi. 
Dalam konteks perjanjian, perbedaan antara delik 
penipuan dan delik penggelapan adalah letak niat jahat dan 
kesengajaan pelaku dimana pada delik penipuan letaknya di 
awal perjanjian sedangkan pada delik penggelapan letaknya 
setelah perjanjian. Inti dari delik penipuan dan penggelapan 
adalah perbuatan dilakukan dengan sengaja, berniat jahat, 
dan melawan hukum, yakni bertentangan dengan undang-
undang atau melawan hak orang lain.

Selanjutnya, untuk menjelaskan perbedaan antara 
wanprestasi dengan delik penipuan dan penggelapan, 
penulis terlebih dahulu akan menguraikan beberapa 
putusan pengadilan pidana yang menyatakan dakwaan 
penipuan/penggelapan diputus lepas dari segala tuntutan 
sebagai berikut:

1. Putusan MA No. 1478K/PID/2016 juncto Putusan PN 
Pekanbaru No. 645/Pid.B/2016/PN.Pbr. menyatakan 
perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak 
pidana penipuan ataupun penggelapan. Dalam 
pertimbangannya, Majelis Hakim Agung berpendapat 
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bahwa perbuatan Terdakwa beberapa kali membeli 
bawang dari saksi Dastap dengan cara mengambil 
bawang terlebih dahulu dan setelah terjual kemudian 
baru dibayarkan Terdakwa kepada saksi Dastap dan 
pengambilan pertama telah dibayar oleh Terdakwa dan 
pengambilan pertama telah dibayar oleh Terdakwa dan 
pengambilan kedua sebanyak 54 karung seharga Rp. 
40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) 
dengan janji akan dibayar 2 (dua) hari kemudian, namun 
demikian setelah melewati tenggang waktu 2 (dua) 
hari ternyata Terdakwa tidak kunjung membayar harga 
bawang yang dibeli Terdakwa kepada saksi Dastap 
sehingga perbuatan tersebut merupakan wanprestasi, 
yang dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan 
domain hukum perdata. 

2. Putusan MA No. 1641K/PID/2012 juncto Putusan PN 
Kotabumi No. 35/Pid.B/2012/PN.KB, menyatakan 
perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana 
penipuan ataupun penggelapan. Dalam pertimbangannya 
Majelis Hakim Agung mempertimbangkan telah ada 
kesepakatan antara Terdakwa dengan H. Djunet Wiryo 
selaku Direktur CV. Radjang Jaya di Palembang No. 003/RJ/
XI/2009 tanggal 07 November 2009 secara detail tentang 
keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku perantara 
penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian dengan I 
Gede Berlian Ketua Ikatan Persatuan Hindu Dharma Kab. 
Lampung Utara (IPHD-LU). Bahwa atas alasan itu jika 
ada perselisihan tentang keuntungan dan pembayaran 
antara Terdakwa dan H. Djunet Wiryo diselesaikan secara 
perdata, karena ikatan antara Terdakwa dan H. Djunet 
adalah dalam hubungan keperdataan.

Sedangkan, putusan pengadilan yang menyatakan 
terbukti terjadinya delik penipuan sebagai berikut:

1. Putusan PN Sampang No. 71/Pid.B/2012/PN.Spg. 
yang menyatakan Suwarno terbukti secara sah dan 
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meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan 
dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
8 (delapan) bulan. Pertimbangan yang paling pokok 
oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah bahwa 
terdakwa telah terbukti dengan menggunakan karangan 
perkataan bohong, yaitu mengatakan memerlukan 
uang untuk keperluan kekurangan pendanaan proyek 
gorong-gorong yang dikerjakan anaknya (saksi Hafidz 
Aulia) di Bandung, padahal terdakwa tidak dapat 
menunjukkan bukti adanya proyek tersebut, hal mana 
dengan perkataan bohongnya tersebut terdakwa telah 
berhasil membujuk saksi korban (Tri Budi Waluyo) 
untuk meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 
250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah). Terkait 
unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum dibuktikan 
dengan perbuatan Suwarno telah mendapatkan 
keuntungan sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima 
puluh juta rupiah) yaitu menerima uang pinjaman 
dari Tri Budi Waluyo. Dari awal sudah nampak itikad 
tidak baik dari Suwarno untuk tidak mengembalikan 
uang pinjamannya tersebut. Itikad tidak baik Suwarno 
tersebut nampak, ketika menjelang dan sesudah 
jatuh tempo pengembalian uang pinjaman (bulan Mei 
2011), Suwarno sama sekali tidak pernah berinisiatif 
untuk menyelesaikan pembayaran pinjamannya atau 
setidaknya menemui Tri Budi Waluyo, sebaliknya Tri 
Budi Waluyo dan isterinya (Sharoh Norhayati) yang 
aktif menemui dan menagih janji Suwarno, selalu hanya 
diperoleh janji-janji saja dari Suwarno. Berdasarkan 
prinsip kepatutan dan kewajaran, dari hanya janji-janji 
Suwarno, sudah tampak itikad tidak baiknya sehingga 
Suwarno dikatakan melanggar hukum kepatutan. 

2. Putusan MA No. 688K/Pid/2012 juncto Putusan PT 
Medan No. 336/Pid/2011/PT.Mdn. juncto Putusan 
PN Medan No. 3165/Pid.B/2010/PN.Mdn., yang 
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menyatakan Terdakwa Kapang Jaya terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana penipuan dengan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun. Dalam pertimbangannya majelis hakim 
berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan 
penipuan terhadap Usin dan Ho Kam Cheong karena 
terdakwa telah menerima barang-barang dari Usin dan 
Ho Kam Cheong yang dibayar oleh terdakwa dengan 
menggunakan Bilyet Giro, tetapi ketika diuangkan Bilyet 
Giro tersebut, ternyata uangnya tidak ada atau tidak 
cukup sehingga para korban menderita kerugian Rp. 
400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). 

Pada perkara dengan putusan lepas dari segala 
tuntutan, kedua perkara tersebut adalah perbuatan 
wanprestasi yang harus diselesaikan melalui instrumen 
hukum perdata. Terjadinya wanprestasi adalah karena 
kesalahan dalam bentuk kelalaian. Dalam wanprestasi tidak 
mengenal kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Para ahli 
hukum menerjemahkan ketentuan Buku III KUHPerdata 
tentang perikatan bahwa kesalahan dalam melaksanakan 
perjanjian adalah kelalaian bukan kesengajaan.152 Seorang 
debitur dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi prestasi, 
terlambat memenuhi prestasi, atau berprestasi tetapi tidak 
sebagaimana mestinya.153 Pada umumnya wanprestasi 
terjadi atau dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi 
setelah adanya pernyataan lalai (in mora stelling, ingebereke 
stelling) dari pihak kreditur kepada debitur, bukan 
pernyataan sengaja. Pernyataan lalai ini pada dasarnya 
bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu (yang wajar) 
kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan 
sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur. 
Sedangkan, dalam perkara yang diputus terbukti melakukan 

152Agus Yudha Hernoko. (2011). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas 
dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 281. 
Lihat juga, J. Satrio. (2012). Wanprestasi: Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan 
Yurisprudensi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 26-35.

153Ibid., hlm. 261.
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delik penipuan, memang terdapat unsur kesengajaan untuk 
berbuat jahat yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa 
dari awal sebelum melakukan kesepakatan. Niat jahat 
yang melatarbelakangi kesepakatan inilah yang kemudian 
dinamakan itikad buruk untuk menguntungkan diri sendiri 
dengan jalan melakukan penipuan. 

Dengan demikian, merupakan penipuan apabila 
suatu perjanjian yang ditutup sebelumnya (ante factum) 
terdapat tipu muslihat dan atau rangkaian kata bohong, 
serta keadaan palsu, sedangkan merupakan perbuatan 
wanprestasi apabila suatu perjanjian setelah (post factum) 
ditutup terdapat tipu muslihat dan atau rangkaian bohong, 
serta keadaan palsu. Suatu perjanjian mengandung adanya 
unsur penipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akalnya 
menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri 
objek perjanjian sehingga pihak yang lain tergerak atau 
mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian.

Untuk membuktikan adanya penipuan atau 
wanprestasi, maka pada penipuan, sudah bisa dibuktikan 
ketidakbenarannya sejak perbuatan tipu muslihat atau 
pernyataan rangkaian kebohongan itu dibuat dan hal tersebut 
bisa dilakukan terhadap keadaan pada dirinya maupun 
keadaan di luar dirinya. Sedangkan, pada wanprestasi, harus 
dibuktikan ketidakbenarannya pada rentang waktu tertentu 
setelah perjanjian dibuat dan selalu digantungkan pada 
kesanggupan dirinya walaupun kesanggupan itu ditujukan 
supaya orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Karakteristik yang membedakan antara perbuatan 
wanprestasi dengan delik penipuan dalam suatu perjanjian 
terletak pada unsur kesalahan. Unsur kesalahan untuk 
wanprestasi dilihat dari lalainya seseorang dalam 
melaksanakan prestasi. Kelalaian menjadi karakter 
penting dalam wanprestasi, karena dalam perjanjian sudah 
ditentukan tenggang waktu pelaksanaan perjanjian. Sengaja 
menjadi karakter penting dalam delik penipuan karena 



210

Dasar-Dasar Hukum Perjanjian

penipuan itu dilakukan harus dengan unsur sengaja, bukan 
dengan unsur lalai. Wanprestasi domainnya hukum perdata 
(privat) sedangkan delik penipuan domainnya hukum 
pidana (publik).

C. Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam 
Perjanjian

1. Pengertian Force Majeure
Keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu 

keadaan yang terjadi setelah suatu kontrak (perjanjian) 
dibuat yang berakibat pada tidak dapat terpenuhinya 
kewajiban debitur sebagaimana telah mereka sepakati 
dengan kreditur di dalam kontrak tersebut. Oleh 
karena itu, perlu diingat oleh para pihak yang membuat 
atau menyusun sebuah kontrak untuk mengatur 
kemungkinan terjadinya masalah keadaan memaksa ini 
agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari apabila 
benar-benar keadaan memaksa ini terjadi di kemudian 
hari.

Apakah yang dimaksud dengan force majeure 
(keadaan memaksa) itu? Para ahli hukum memberikan 
berbagai pandangan tentang apa yang dimaksud dengan 
force majeure (keadaan memaksa). Beberapa ahli hukum 
menguraikan pengertian sebagai berikut:154

a. R. Subekti, memberikan pengertian force majeure 
(keadaan memaksa) adalah suatu alasan untuk 
dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

b. Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa force 
majeure adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya 
prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa 
yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat 
menduga akan terjadi pada waktu membuat 
perikatan.

154Amran Suadi. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan 
dan Kaidah Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 115.
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c. Setiawan, mengatakan bahwa force majeure adalah 
suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya 
persetujuan yang menghalangi debitur untuk 
memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak 
dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung 
resiko serta tidak dapat menduga pada waktu 
persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum 
debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat 
timbulnya keadaan tersebut.

Jadi, sebenarnya yang dimaksud force majeure 
(keadaan memaksa) itu pada intinya adalah suatu 
peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kemampuan 
debitur yang kejadiannya tidak diduga, tidak disengaja, 
keadaannya sangat luar biasa, yang menyebabkan 
timbulnya kerugian bagi kreditur. 

Secara yuridis sebenarnya KUHPerdata tidak 
secara khusus menjelaskan apa itu force majeure 
(keadaan memaksa). Istilah ini merupakan hasil 
pemikiran para ahli yang kemudian disimpulkan sebagai 
pendapatnya dalam menganalisis berbagai kasus 
konkrit dengan menggunakan berbagai teori, doktrin, 
dan yurisprudensi. 

Ada beberapa pasal dalam KUHPerdata yang 
dapat dijadikan rujukan terkait force majeure (keadaan 
memaksa), di antaranya Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 
1444, Pasal 1445, Pasal 1545, Pasal 1460, dan Pasal 
1553 KUHPerdata.155 Pasal-pasal dimaksud di atas, lebih 
jelasnya dikutip berturut-turut seperti di bawah ini.

Pasal 1244 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Debitur harus dihukum untuk mengganti 
biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat 
membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya 
perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam 

155P. N. H. Simanjuntak. (2017). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, hlm. 295.
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melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh 
sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat 
dipertanggungkan kepadanya. walaupun 
tidak ada itikad buruk kepadanya.” 

Maksud dari ketentuan pasal ini ialah dengan 
pembayaran ganti rugi dan bunga apabila siberutang 
tidak bisa membuktikan dirinya mengalami hal yang 
tak terduga hingga menyebabkan dirinya tidak bisa 
memenuhi prestasinya.

Pasal 1245 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan 
bunga. bila karena keadaan memaksa atau 
karena hal yang terjadi secara kebetulan, 
debitur terhalang untuk memberikan atau 
berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau 
melakukan suatu perbuatan yang terlarang 
baginya.”

Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa 
pembebasan pembayaran biaya, ganti rugi dan bunga 
apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu 
keadaan yang tidak disengaja, siberutang berhalangan 
memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau 
karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan 
yang terlarang.

Pasal 1545 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Jika barang tertentu, yang telah dijanjikan 
untuk ditukar musnah di luar kesalahan 
pemiliknya, maka persetujuan dianggap 
gugur dan pihak yang telah memenuhi 
persetujuan dapat menuntut kembali barang 
yang telah ia berikan dalam tukar-menukar.”

Pasal ini menjelaskan tentang musnahnya 
barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar di 
luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap 
gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan 
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dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan 
dalam tukar menukar.

Pasal 1553 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Jika barang yang disewakan musnah sama 
sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian 
yang tak disengaja, maka persetujuan 
sewa gugur demi hukum. Jika barang yang 
bersangkutan hanya sebagian musnah, maka 
penyewa dapat memilih menurut keadaan, 
akan meminta pengurangan harga atau 
akan meminta pembatalan persetujuan sewa, 
tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak 
atas ganti rugi.”

Pasal ini menjelaskan tentang musnahnya barang 
seluruhnya yang disewakan dalam masa sewa karena 
suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan 
sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan 
hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih 
menurut keadaan, akan meminta pengurangan atau 
akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi 
dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi. 

Pasal 1444 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Jika barang tertentu yang menjadi 
pokok persetujuan musnah, tak dapat 
diperdagangkan, atau hilang hingga tak 
diketahui sama sekali apakah barang itu 
masih ada, atau tidak, maka hapuslah 
perikatannya, asal barang itu musnah atau 
hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum 
ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun 
debitur lalai menyerahkan suatu barang, 
yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap 
kejadian-kejadian yang tak terduga, 
perikatan tetap hapus jika barang itu akan 
musnah juga dengan cara yang sama di 
tangan kreditur, seandainya barang tersebut 
sudah diserahkan kepadanya. Debitur 
diwajibkan membuktikan kejadian tak 
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terduga yang dikemukakannya. Dengan cara 
bagaimanapun suatu barang hilang atau 
musnah, orang yang mengambil barang itu 
sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk 
mengganti harga.”

Pasal ini menjelaskan mengenai hapusnya suatu 
perikatan apabila barang tertentu yang menjadi pokok 
persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau 
hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang 
itu masih ada atau tidak, asalkan barang itu musnah 
atau hilang diluar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai 
menyerahkannya. Meskipun debitur lalai menyerahkan 
barang tersebut, perikatan tetap hapus jika barang itu 
akan musnah juga dengan cara yang sama ditangan 
kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan 
kepadanya. Namun dalam hal ini tidak serta merta 
siberutang bisa sembarangan beralasan, karena dia 
diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga 
yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun 
suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil 
barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk 
mengganti harga.

Pasal 1445 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Jika barang yang terutang musnah, tak 
lagi dapat diperdagangkan, atau hilang 
di luar kesalahan debitur, maka debitur, 
jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti 
rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan 
memberikan hak dan tuntutan tersebut 
kepada kreditur.”

Pasal ini mengatur tentang kewajiban 
memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur 
jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat 
diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur.
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Pasal 1460 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Jika barang yang dijual itu berupa barang 
yang sudah ditentukan, maka sejak saat 
pembelian, barang itu menjadi tanggungan 
pembeli, meskipun penyerahannya belum 
dilakukan dan penjual berhak menuntut 
harganya.”

Pasal ini mengatur tentang barang yang dijual itu 
berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat 
pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, 
meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual 
berhak menuntut harganya.

Memperhatikan beberapa ketentuan dalam 
pasal-pasal di atas, tampak dengan jelas bahwa force 
majeure (keadaan memaksa) merupakan alasan sebab 
bagi debitur untuk tidak dapat memenuhi prestasinya 
berupa kewajiban yang seharusnya ia penuhi kepada 
kreditur sebagaimana telah disepakati dalam kontrak 
atau perjanjian. Karena keadaan itu pula, sehingga 
debitur dapat dibebaskan atau tidak menanggung 
resiko akibat kejadian itu. Agar alasan force majeure 
ini memiliki kekuatan mengikat terhadap kreditur dan 
debitur, maka biasanya dinyatakan melalui putusan 
pengadilan atau peraturan perundang-undangan. 

2. Syarat Force Majeure
Seorang debitur tidak dibenarkan dengan 

semaunya mengatakan bahwa telah terjadi force 
majeure yang dialaminya sehingga ia bebas dari 
kewajibannya memenuhi prestasi kepada kreditur, 
karena ketika debitur mengatakan bahwa telah terjadi 
force majeure, maka pada saat yang sama debitur wajib 
membuktikannya. Oleh karena perlu ditetapkan sarat-
syarat untuk dapat dikatakan telah terjadi force majeure.
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R. Subekti mengatakan bahwa syarat suatu 
keadaan untuk disebut force majeure adalah:156

a. keadaan itu di luar kekuasaan si berutang dan 
memaksa; atau

b. keadaan atau peristiwa itu tidak diketahui pada 
waktu perjanjian dibuat, setidaknya resikonya tidak 
dipikul oleh si berutang.

Berbeda dengan pendapat di atas, Purwahid 
Patrik mengatakan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk 
berlakunya force majeure, yaitu:157

a. harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
b. halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan 

debitur; dan
c. tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko 

debitur.

Kedua pendapat di atas pada prinsipnya sama, 
yakni adanya suatu peristiwa yang di luar kemampuan 
dan kesengajaan debitur sehingga menyebabkan 
debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai 
dengan perjanjian. Akan tetapi, ada perbedaan di 
antara keduanya. R. Subekti lebih menekankan pada 
adanya keadaan atau peristiwa yang terjadi tidak 
diketahui sebelumnya oleh debitur, paling tidak pada 
saat perjanjian dibuat. Sedangkan menurut Purwahid 
Patrik, harus ada halangan yang menyebabkan debitur 
tidak dapat memenuhi kewajibannya dan secara tegas 
mengatakan bahwa halangan itu terjadi bukan karena 
kesalahan debitur. Menurut penulis, bahwa keadaan 
yang dijadikan sebagai halangan debitur tidak dapat 
dibebani tanggung jawab memenuhi kewajiban atau 
prestasi itu harus terjadinya secara luar biasa yang 
menyebabkan debitur tidak mampu menghindarinya. 
Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 

156R. Subekti. (2002). Op. Cit., hlm. 166.
157Ibid.
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1244 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa unsur-unsur 
force majeure terdiri atas:

a. Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan 
menghalangi debitur berprestasi yang mana 
halangan tersebut membenarkan debitur untuk 
tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi 
sebagaimana diperjanjikan;

b. Debitur harus dapat membuktikan dirinya tidak ada 
unsur bersalah atas peristiwa yang menghalangi ia 
berprestasi; dan

c. Debitur harus bisa membuktikan bahwa halangan 
tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat 
pembuatan perjanjian.

3. Bentuk Force Majeure
Secara umum force majeure dapat dibagi menjadi 

3 (tiga) bentuk sebagai berikut:

a. Force-majeure karena sebab tidak terduga
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1244 
KUHPerdata, dapat dipahami lebih lanjut bahwa 
seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya 
dalam suatu perikatan atau perjanjian disebabkan 
karena sesuatu yang tidak terduga, artinya suatu 
kejadian yang terjadi di luar dugaan, di luar 
perkiraan, di luar pengetahuan-bisa juga bermakna 
di luar kesadarannya-maka ia tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban hukum untuk mengganti 
kerugian kepada kreditur. Alasannya, ialah peristiwa 
atau kejadian itu tidak disengaja oleh debitur 
karena terjadi di luar dugaan dan kemampuannya. 
Itupun jika alasan ketidaksengajaan itu dapat 
dibuktikannya (biasa melalui pengadilan). Hal ini 
tidak bisa disamakan dengan wanprestasi, karena 
dalam wanprestasi sebab atau alasan debitur tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam 
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kontrak atau perikatan bisa saja disebabkan karena 
debitur sengaja tidak memenuhi kewajibannya 
karena sebab lain. Itulah sebabnya dalam hal ini 
pentingnya pembuktian oleh debitur sehingga jelas 
unsur tidak terduga bahwa ia tidak sengaja sekaligus 
sebagai dasar tidak adanya itikad atau niat buruk 
debitur.

b. Force-majeure karena keadaan memaksa
Force-majeure karena keadaan memaksa. Yang 
dimaksud keadaan memaksa adalah keadaan 
di mana suatu peristiwa terjadi secara tiba-tiba 
dan tidak bisa dihindari oleh debitur, seperti 
bencana alam (tertimpa longsor, serangan angina 
topan, banjir, gempa bumi (tsunami, kerusuhan, 
perampokan, perang, dsb). Untuk menyatakan suatu 
keadaan seperti di atas telah terjadi dan menimpa 
debitur sehingga ia tidak dapat mengganti kerugian 
yang dialami kreditur, maka harus dapat dibuktikan 
oleh debitur. Ada prinsip yang mengatakan bahwa 
siapa menyatakan telah terjadi sesuatu yang 
menyebabkan dirinya tidak bersalah dan tidak dapat 
dituntut atas kerugian yang timbul akibat peristiwa 
itu, maka baginya wajib membuktikan bahwa ia 
tidak bersalah (tidak ada unsur kesengajaan atas 
terjadinya peristiwa itu) ia tidak dapat dituntut 
untuk membayar ganti kerugian yang timbul akibat 
peristiwa tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila ia 
tidak mampu membuktikan kebenaran telah terjadi 
peristiwa (force majeure), maka ia (debitur) wajib 
membayar kerugian yang timbul akibat peristiwa 
tersebut. Terbukti atau tidaknya suatu force majeure 
harus dilakukan oleh pengadilan. 

c. Force-majeure karena sebab yang dilarang undang-
undang
Apabila perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan 
atau dipenuhi oleh debitur ternyata dilarang 
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(oleh peraturan perundang-undangan) yang 
berlaku, maka kepada debitur tidak dikenakan 
kewajiban membayar ganti rugi. Misalnya, ketika 
terjadi wabah penyakit yang berbahaya apalagi 
mematikan sehingga menyebabkan debitur tidak 
dapat menjalankan kegiatan usahanya dan berujung 
pada tidak terpenuhinya prestasi yang merupakan 
kewajiban yang harus dipenuhinya kepada kreditur, 
dan kejadian itu dapat dibuktikan, maka debitur 
dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum 
untuk membayar ganti rugi kepada kreditur.

D. Pandemi Covid-19 sebagai Force Majeure
Sebagaimana telah disebutkan di atas, unsur-unsur 

force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 
KUHPerdata pada pokoknya adalah peristiwa yang tidak 
terduga, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada 
debitur, tidak ada itikad buruk dari debitur, dan keadaan itu 
menghalangi debitur berprestasi.

Pertama, peristiwa yang tidak terduga. Bermakna 
bahwa tidak satupun yang dapat menduga atau memprediksi 
keadaan tersebut akan terjadi sebelumnya oleh para pihak. 
Dalam kaitannya dengan Covid-19, apakah benar pandemi 
Covid-19 merupakan keadaan yang tidak dapat diduga atau 
diprediksi sebelumnya? Status pandemi Covid-19 sebagai 
bencana non-alam yang telah diatur dalam Keputusan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
sebagai Bencana Nasional merupakan bukti kuat bahwa 
pandemi Covid-19 adalah peristiwa yang tidak terduga atau 
diprediksi sebelumnya. 

Kedua, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. 
Kejadian pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang terjadi 
diluar kendali para pihak karena para pihak tidak pernah 
memprediksi atau membayangkan pandemi Covid-19 akan 
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terjadi. Sehingga, kondisi pandemi saat ini tidak dapat 
dimintai pertanggungjawaban kepada debitur. 

Ketiga, tidak ada itikad buruk dari debitur. Hal ini 
bermakna bahwa prestasi tidak dijalankan bukan karena 
kesengajaan, kelalaian maupun adanya iktikad buruk dari 
debitur melainkan karena keadaan pandemi Covid-19 yang 
tidak diharapkan oleh semua pihak. Seandainya tidak terjadi 
pandemi, para pihak tetap berkomitmen untuk memenuhi 
kewajiban kontraktual masing-masing dan melaksanakannya 
dengan iktikad baik. 

Keempat, keadaan itu menghalangi debitur 
berprestasi. Suatu keadaan dikatakan sebagai force majeure 
apabila terjadinya keadaan tersebut menghalangi debitur 
untuk berprestasi. Kaitannya dengan pandemi Covid-19, 
apakah benar pandemi ini menghalangi debitur untuk 
berprestasi? Tentu saja hal ini bersifat kasuistis. Untuk 
menilainya diperlukan pendekatan komprehensif. Tentu 
saja tidak semua debitur dalam keadaan pandemi terhalang 
untuk memenuhi prestasi. Misalkan di daerah X mengalami 
pandemi, sedangkan daerah Y belum terkena pandemi. 
Ataukah dalam perjanjian kredit perbankan, debitur yang 
bergerak di sektor usaha perhotelan memang terhalang 
untuk memenuhi prestasi karena mandeknya usaha. 
Namun, nasabah debitur yang bergerak di sektor usaha 
alat kesehatan justru semakin berkembang lantaran sektor 
usaha tersebut dalam kondisi pandemi justru mengalami 
peningkatan permintaan masyarakat. Dengan demikian, 
unsur inilah yang penting menjadi indikator untuk menilai 
apakah debitur dapat menyatakan mengalami keadaan force 
majeure. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pandemi 
Covid-19 dapat dikatakan sebagai force majeure yang 
bersifat relatif. Artinya, terdapat debitur yang memang tidak 
bisa tetapi ada juga debitur yang dapat untuk melaksanakan 
kewajiban kontraktualnya. Dengan kata lain, dalam force 
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majeure relatif, pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut 
tidak mungkin dilakukan tetapi hanya untuk sementara 
waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana 
setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat 
dipenuhi kembali. Terhalangnya kewajiban debitur tidak 
bersifat permanen, melainkan hanya bersifat sementara 
waktu saja, yaitu selama terjadinya wabah pandemi 
Covid-19. 

Berbeda dengan force majeure yang bersifat absolut, 
dimana sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari 
kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya, jika barang 
yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah 
diluar kesalahan debitur.158 Keadaan pandemi Covid-19 
yang dapat dikualifikasikan sebagai force majeure tentunya 
menimbulkan implikasi hukum terhadap perjanjian 
bisnis yang sudah dibuat oleh para pihak. Mengacu pada 
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdata, 
apabila debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban 
kontraktualnya karena force majeure maka debitur tidak 
diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, denda, dan bunga. 
Debitur juga tidak dapat dinyatakan wanprestasi maupun 
lalai karena terhalangnya pemenuhan prestasi diluar kendali 
para pihak. 

Selain itu, akibat hukum dari pandemi sebagai force 
majeure yang bersifat relatif adalah bahwa para pihak tidak 
dapat begitu saja menjadikan keadaan pandemi sebagai 
alasan pembatalan kontrak. Force majeure yang bersifat 
relatif hanya menunda atau menangguhkan kewajiban 
kontraktual debitur untuk sementara waktu dan bukan 
membatalkan perjanjian bisnis. Perjanjian tetap sah dan 
mengikat para pihak. Terjadinya pandemi Covid-19 hanya 
bersifat menunda pemenuhan kewajiban debitur kepada 
kreditur dan tidak menghapuskan sama sekali kewajiban 
debitur kepada kreditur. Untuk melindungi kepentingan 

158R. Subekti. (2002). Op. Cit., hlm. 120.
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para pihak dan memastikan debitur untuk tetap memenuhi 
kewajibannya, maka renegosiasi perjanjian penting untuk 
dilakukan. Para pihak dapat mengatur kembali hal-hal 
apa saja untuk melindungi kepentingan para pihak guna 
menyikapi keadaan baru di masa pandemi Covid-19. 
Tentunya, dengan tetap mengindahkan asas konsensualisme, 
asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas 
proporsionalitas dalam renegosiasi perjanjian maka akan 
melahirkan perjanjian baru sebagai upaya sekaligus jalan 
tengah yang terbaik bagi para pihak.
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A. Perjanjian Hanya Berlaku terhadap Para Pihak 
yang Membuatnya

Berdasarkan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata, 
mengatur bahwa:

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak 
yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat 
merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat 
memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain 
dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”

Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa 
akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata bagi para 
pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. 
Jadi, apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus 
dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian hanya merupakan 
dan menjadi kewajibannya semata-mata. Dalam hal terdapat 
seorang pihak ketiga yang kemudian melaksanakan 
kewajibannya tersebut kepada kreditur, maka ini tidak berarti 
debitur dilepaskan atau dibebaskan dari kewajibannya tersebut. 
Pihak ketiga yang melakukan pemenuhan kewajiban debitur, 
demi hukum diberikan hak untuk menuntut pelaksanaan 
kewajiban debitur (yang telah dipenuhi oleh pihak ketiga 
tersebut kepada kreditur) dari debitur. Berdasarkan Pasal 
1400 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada 
seorang pihak ketiga yang membayar kepada 
kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau 
karena undang-undang.”

BAB X
AKIBAT PERJANJIAN
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Dengan demikian, jelaslah bahwa prestasi yang 
dibebankan oleh KUHPerdata bersifat personal dan 
tidak dapat dialihkan begitu saja. Semua perjanjian yang 
telah dibuat dengan sah (yaitu yang memenuhi keempat 
persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata) 
akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Jadi, perjanjian tersebut akan mengikat dan 
melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian.

Sebagai konsekuensi dari asas personalia ini, yang 
hanya mengikat di antara para pihak yang membuatnya dan 
khususnya kewajiban debitur yang senantiasa melekat pada 
dirinya pribadi hingga ia dibebaskan, berdasarkan Pasal 
1338 ayat (2) KUHPerdata, mengatur bahwa: 

“Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali 
selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, 
atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh 
undang-undang.”

Dengan ketentuan di atas, jelas bahwa apa yang sudah 
disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapapun 
juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara 
bersama oleh para pihak, ataupun ditentukan demikian oleh 
undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau 
peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu.

Misalnya dalam hal subrogasi yang diatur dalam Pasal 
1400 KUHPerdata sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 
pembayaran oleh seorang pihak ketiga memberikan 
hak kepada pihak ketiga tersebut untuk menggantikan 
kedudukan kreditur asal dalam suatu perjanjian. Subrogasi 
apa saja yang diperankan, dapat dilihat dalam rumusan 
Pasal 1401 dan Pasal 1402 KUHPerdata.

Berdasarkan Pasal 1401 KUHPerdata, mengatur 
bahwa perpindahan itu terjadi karena persetujuan:

1. bila kreditur, dengan menerima pembayaran dan 
pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan 
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menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, 
gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-
hipoteknya terhadap debitur; Subrogasi mi harus 
dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan 
dengan waktu pembayaran.

2. bila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi 
utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang 
meminjamkan uang itu akan mengambil alih hak-hak 
kreditur, agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam 
uang maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akta 
otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus 
diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi 
utang tersebut; sedangkan dalam surat tanda pelunasan 
harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan 
uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru. Subrogasi ini 
dilaksanakan tanpa bantuan kreditur.

Pasal 1402 KUHPerdata, mengatur bahwa subrogasi 
terjadi karena undang-undang:

1. untuk seorang kreditur yang melunasi utang seorang 
debitur kepada seorang kreditur lain, yang berdasarkan 
hak istimewa atau hipoteknya mempunyai suatu hak 
yang lebih tinggi dan pada kreditur tersebut pertama;

2. untuk seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang 
memakai uang harga barang tersebut untuk melunasi 
para kreditur, kepada siapa barang itu diperikatkan 
dalam hipotek;

3. untuk seorang yang terikat untuk melunasi suatu utang 
bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain 
dan berkepentingan untuk membayar utang itu;

4. untuk seorang ahli waris yang telah membayar utang-
utang warisan dengan uangnya sendiri, sedang ia 
menerima warisan itu dengan hak istimewa untuk 
mengadakan pencatatan tentang keadaan harta 
peninggalan itu.
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Dalam hal terjadinya suatu perkawinan antara 
debitur dan kreditur yang merupakan peristiwa hukum 
yang terjadi antara debitur dengan kreditur, maka tidak 
diperlukan perbuatan hukum lain. Berdasarkan Pasal 1436 
KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur 
berkumpul pada satu orang, maka terjadilah 
demi hukum suatu percampuran utang dan oleh 
sebab itu piutang dihapuskan.”

Ini berarti dengan terjadinya peristiwa hukum 
perkawinan tersebut, oleh undang-undang (dalam hal ini 
Pasal 1436 KUHPerdata) tagihan atau piutang kreditur 
dihapuskan demi hukum yang berarti kewajiban atau 
prestasi yang wajib dilakukan oleh debiturpun dihapuskan 
demi hukum. Dalam kepailitan, suatu keadaan hukum yaitu 
jatuhnya putusan pailit memberikan hak kepada kurator 
harta pailit untuk mengakhiri perjanjian-perjanjian yang 
telah dibuat oleh debitur pailit, sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (selanjutnya disebut UU No. 37 Tahun 2004).

Berdasarkan Pasal 36 UU No. 37 Tahun 2004, 
mengatur bahwa:

(1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, 
terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru 
sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian 
dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk 
memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan 
perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati 
oleh Kurator dan pihak tersebut.

(2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, 
Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan 
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jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan 
perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut 
ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor 
konkuren.

(4) Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka 
Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan 
untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap 
perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri 
perbuatan yang diperjanjikan.

Berdasarkan Pasal 37 UU No. 37 Tahun 2004, 
mengatur bahwa:

(1) Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan 
yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu 
dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut 
sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit 
maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya 
putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan 
dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan 
dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk 
mendapatkan ganti rugi.

(2) Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan 
wajib membayar ganti kerugian tersebut.

Berdasarkan Pasal 38 UU No. 37 Tahun 2004, 
mengatur bahwa:

(1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka 
baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, 
dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat 
pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum 
berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan 
setempat.
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(2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan 
pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau 
menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 
90 (sembilan puluh) hari.

(3) Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka 
perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal 
sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar 
uang sewa tersebut.

(4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang 
sewa merupakan utang harta pailit.

Berdasarkan Pasal 39 UU No. 37 Tahun 2004, 
mengatur bahwa:

(1) Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan 
hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat 
memberhentikannya dengan mengindahkan jangka 
waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa 
hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan 
pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari 
sebelumnya.

(2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, 
upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan 
pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta 
pailit.

B. Mengenai Kebatalan atau Nulitas dalam Perjanjian 
Seperti dijelaskan pada uraian sebelumnya, pada 

dasarnya perjanjian bersifat konsensuil, namun demikian 
terdapat perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan 
dilakukan sesuatu tindakan yang lebih dari hanya sekadar 
kesepakatan lisan, sebelum pada akhirnya perjanjian 
tersebut dapat dianggap sah dan karenanya mengikat 
serta melahirkan perikatan di antara para pihak yang 
membuatnya. Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan 
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bahwa ilmu hukum membedakan perjanjian ke dalam 
perjanjian konsensuil, perjanjian riil dan perjanjian formil.

Dalam perjanjian konsensuil, seperti telah dijelaskan, 
keabsahannya ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya 
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dalam 
hal ini Pasal 1320 KUHPerdata. Jika suatu perjanjian yang 
dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih 
persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, 
maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, yang berarti 
perjanjian itu terancam batal. Hal ini mengakibatkan nulitas 
atau kebatalan menjadi perlu untuk diketahui oleh pihak 
yang mengadakan perjanjian. Oleh karena masing-masing 
perjanjian memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-
sendiri, maka nulitas atau kebatalan dari suatu perjanjian 
juga memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri. 
Dengan demikian, sampai seberapa jauh suatu nulitas atau 
kebatalan dapat dianggap ada pada suatu perjanjian hanya 
dapat ditentukan oleh sifat dari perjanjian itu sendiri. 
Namun ini tidaklah berarti kita tidak dapat menarik suatu 
garis namun mengenai hal ini:

1. Macam-Macam Kebatalan
Dengan berdasarkan pada alasan kebatalannya, 

nulitas dibedakan dalam perjanjian yang dapat 
dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum; 
sedangkan berdasarkan sifat kebatalannya, nulitas 
dibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak.

a. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan
Sebagaimana telah dibahas dalam uraian 

sebelumnya, bahwa ada berbagai alasan yang 
diberikan oleh KUHPerdata, yang memungkinkan 
bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan. Secara 
prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat 
dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam 
pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak 
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tertentu. Pihak-pihak ini tidak hanya pihak dalam 
perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap 
individu yang merupakan pihak ketiga di luar para 
pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini, 
pembatalan atas perjanjian tersebut dapat terjadi, 
baik sebelum perikatan yang lahir dari perjanjian 
itu dilaksanakan maupun setelah prestasi yang wajib 
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat 
tersebut dilaksanakan. Bagi keadaan yang terakhir 
ini, ketentuan Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPerdata 
menentukan bahwa setiap kebatalan membawa 
akibat bahwa semua kebendaan dan orang-orangnya 
dipulihkan sama seperti keadaan sebelum perjanjian 
dibuat. Secara lengkapnya rumusan kedua pasal 
tersebut, diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1451 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Pernyataan batalnya perikatan-
perikatan berdasarkan ketidakcakapan 
orang-orang tersebut dalam Pasal 
1330, mengakibatkan pulihnya 
barang-barang dan orang-orang yang 
bersangkutan dalam keadaan seperti 
sebelum perikatan dibuat, dengan 
pengertian bahwa segala sesuatu yang 
telah diberikan atau dibayar kepada 
orang tak berwenang, akibat perikatan 
itu, hanya dapat dituntut kembali bila 
barang yang bersangkutan masih berada 
di tangan orang tak berwenang tadi, 
atau bila ternyata bahwa orang ini telah 
mendapatkan keuntungan dan apa yang 
telah diberikan atau dibayar itu atau 
bila yang dinikmati telah dipakai bagi 
kepentingannya.” 

Pasal 1452 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Pernyataan batal yang berdasarkan 
adanya paksaan, penyesatan atau 
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penipuan, juga mengakibatkan barang 
dan orang yang bersangkutan pulih 
dalam keadaan seperti sebelum perikatan 
dibuat.”

Dari alasan-alasan yang dapat dikemukakan 
sehubungan dengan pembatalan perjanjian, maka 
secara garis besarnya dapat digolongkan ke dalam 2 
(dua) golongan, yaitu:

1) Yang berkaitan dengan pembatalan kontrak 
atau perikatan oleh salah satu pihak dalam 
perjanjian;

2) Yang berhubungan dengan pembatalan 
perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian.

b. Pembatalan Perjanjian oleh Salah Satu Pihak 
dalam Perjanjian

KUHPerdata memberikan alasan tertentu 
kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk 
membatalkan perjanjian yang telah dibuat olehnya. 
Alasan-alasan tersebut, seperti telah diuraikan 
secara panjang lebar, pada saat membahas 
persyaratan sahnya perjanjian, seringkali disebut 
dengan alasan subjektif. Disebut dengan subjektif, 
karena berhubungan dengan diri dari subyek yang 
menerbitkan perikatan tersebut. Pembatalan 
perjanjian tersebut dapat dimintakan jika:

(1) Telah terjadi kesepakatan bebas dari para 
pihak yang membuat perjanjian, baik karena 
telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan 
pada salah satu pihak dalam perjanjian pada 
saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai 
dengan Pasal 1328 KUHPerdata);

(2) Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap 
untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 
sampai dengan pasal 1331 KUHPerdata) dan atau 
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tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 
tindakan atau perbuatan hukum tertentu.

Dalam hal tidak terjadi kesepkatan secara 
bebas, maka pihak yang telah khilaf, dipaksa atau 
ditipu tersebut memiliki hak untuk meminta 
pembatalan perjanjian pada saat ia mengetahui 
terjadinya kekhilafan, paksaan atau penipuan 
tersebut. Sedangkan untuk hal yang kedua, pihak 
yang tidak cakap dan atau wakilnya yang sah 
berhak untuk memintakan pembatalan perjanjian. 
Ketentuan itu diatur dan dapat ditemukan dalam 
rumusan Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1459 
KUHPerdata, yang secara lengkapnya mengatur 
sebagai berikut:

Pasal 1446 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Semua perikatan yang dibuat oleh anak 
yang belum dewasa, atau orang-orang 
yang berada di bawah pengampuan 
adalah batal demi hukum, dan atas 
tuntutan yang diajukan oleh atau 
dan pihak mereka, harus dinyatakan 
batal, semata-mata atas dasar 
kebelumdewasaan atau pengampuannya. 
Perikatan yang dibuat oleh perempuan 
yang bersuami dan oleh anak-anak yang 
belum dewasa yang telah disamakan 
dengan orang dewasa, tidak batal demi 
hukum, sejauh perikatan tersebut tidak 
melampaui batas kekuasaan mereka.”

Pasal 1447 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Ketentuan pasal yang lalu tidak berlaku 
untuk perikatan yang timbul dan suatu 
kejahatan atau pelanggaran atau dan 
suatu perbuatan yang telah menimbulkan 
kerugian bagi orang lain. Begitu juga 
kebelumdewasaan tidak dapat diajukan 
sebagai alasan untuk melawan perikatan 
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yang dibuat oleh anak-anak yang belum 
dewasa dalam perjanjian perkawinan 
dengan mengindahkan ketentuan Pasal 
1601g, atau persetujuan perburuhan yang 
tunduk pada ketentuan Pasal 1601h.”

Pasal 1448 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Jika tata cara yang ditentukan untuk 
sahnya perbuatan yang menguntungkan 
anak-anak yang belum dewasa dan orang-
orang yang berada di bawah pengampuan 
telah terpenuhi, atau jika orang yang 
menjalankan kekuasaan orangtua, 
wali atau pengampu telah melakukan 
perbuatan-perbuatan yang tidak 
melampaui batas-batas kekuasaannya, 
maka anak-anak yang belum dewasa 
dan orang-orang yang berada di 
bawah pengampuan itu dianggap telah 
melakukan sendiri perbuatan-perbuatan 
itu setelah mereka menjadi dewasa atau 
tidak lagi berada di bawah pengampuan, 
tanpa mengurangi hak mereka untuk 
menuntut orang yang melakukan 
kekuasaan orangtua, wali atau pengampu 
itu bila ada alasan untuk itu.”

Pasal 1449 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Perikatan yang dibuat dengan paksaan, 
penyesatan atau penipuan, menimbulkan 
tuntutan untuk membatalkannya.”

Pasal 1450 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Dengan alasan telah dirugikan, 
orang-orang dewasa, dan juga anak-
anak yang belum dewasa bila mereka 
dapat dianggap sebagai orang dewasa, 
hanyalah dapat menuntut pembatalan 
pengikatan yang telah mereka buat 
dalam hal-hal khusus yang ditetapkan 
undang-undang.”
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Jika diperhatikan secara baik ketentuan 
yang diberikan dalam Pasal 1446 hingga Pasal 1450 
KUHPerdata tersebut di atas, dapat kita ketahui 
bahwa meskipun pada awalnya dalam Pasal 1446 
ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa:

“Semua perikatan yang dibuat oleh anak 
yang belum dewasa, atau orang-orang 
yang berada di bawah pengampuan adalah 
batal demi hukum, dan atas tuntutan 
yang diajukan oleh atau dan pihak 
mereka, harus dinyatakan batal, semata-
mata atas dasar kebelumdewasaan atau 
pengampuannya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka 
perikatan tersebut dibatalkan (vernietigd) oleh 
hakim, dan pembatalan tersebutpun hanya dapat 
diajukan dengan alasan kebelumdewasaan atau 
pengampuannya. Ini berarti sesungguhnya, 
perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang 
masih belum dewasa atau orang-orang dewasa 
yang berada di bawah pengampuan selama dan 
sepanjang memberikan manfaat bagi mereka, 
dan bahwa mereka ini tidak dirugikan sebagai 
akibat pembuatan perjanjian yang demikian, maka 
perjanjian yang dibuat tersebut tetap mengikat, 
tidak hanya pada orang-orang yang belum dewasa 
atau orang-orang dewasa yang berada di bawah 
pengampuan tersebut, melainkan yang lebih 
penting lagi adalah mengikat bagi pihak terhadap 
siapa perjanjian telah dibuat oleh orang-orang yang 
belum dewasa ini atau oleh orang-orang dewasa 
yang berada di bawah pengampuan tersebut. 
Keterikatan yang terakhir disebutkan merupakan 
hal yang penting diperhatikan, mengingat bahwa 
bagi orang-orang dewasa yang membuat perjanjian 
dengan orang-orang yang belum dewasa ini atau 
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oleh orang-orang dewasa yang berada di bawah 
pengampuan, kebelumdewasaan dan pengampuan 
tidaklah menjadi alasan bagi merek yang telah 
dewasa tersebut untuk mengajukan pembatalan 
perjanjian yang sudah ada di antara mereka.

Selanjutnya terhadap perjanjian yang telah 
dibuat dengan kesepakatan bebas, yaitu yang 
terjadi karena kekhilafan, paksaan dan penipuan, 
sebagaimana berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdata, 
yang mengatur bahwa:

“Perikatan yang dibuat dengan paksaan, 
penyesatan atau penipuan, menimbulkan 
tuntutan untuk membatalkannya.”

Ketentuan di atas secara tegas dipahami 
bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan, 
berdasarkan suatu tuntutan. Dalam rumusan 
selanjutnya, yaitu Pasal 1450 KUHPerdata dapat 
kita lihat bahwa pada dasarnya tuntutan yang dalam 
rumusan Pasal 1450 KUHPerdata dengan “alasan 
dirugikan” tidak lain merupakan alasan yang 
semata-mata terbit karena telah terjadinya suatu 
kekhilafan, paksaan atau penipuan dan karenanya 
menurut ketentuan Pasal 1449 harus dimajukan 
oleh pihak yang dirugikan yaitu yang khilaf, dipaksa 
ataupun telah ditipu tersebut. Sejalan dengan 
ketentuan mengenai alasan pengajuan pembatalan 
berdasarkan alasan kekhilafan, paksaan dan 
penipuan yang diatur dalam Pasal 1322 hingga 
Pasal 1328 KUHPerdata. Adapun berdasarkan Pasal 
1859 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Namun perdamaian dapat dibatalkan 
bila telah terjadi suatu kekeliruan 
mengenai orang yang bersangkutan atau 
pokok perselisihan. Perdamaian dapat 
dibatalkan dalam segala hal, bila telah 
dilakukan penipuan atau paksaan.”
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Pembatalan perjanjian tersebut, menurut 
ketentuan Pasal 1453 KUHPerdata juga menerbitkan 
kewajiban untuk memberikan ganti kerugian, 
biaya dan bunga terhadap pihak, yang menurut 
ketentuan Pasal 1446 adalah orang yang dewasa 
yang membuat perjanjian dengan orang-orang yang 
belum dewasa atau orang dewasa yang berada di 
bawah pengampuan dan dalam Pasal 1449 adalah 
mereka yang telah menyebabkan kekhilafan, yang 
telah melakukan paksaan maupun penipuan.

Selain pembatalan perjanjian sebagai akibat 
tidak terpenuhinya syarat subjektif, KUHPerdata 
dalam rumusan Pasal 1266 dan Pasal 1267 
menyatakan bahwa:

Pasal 1266 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Syarat batal dianggap selalu 
dicantumkan dalam persetujuan yang 
timbal balik, andaikata salah satu 
pihak tidak memenuhi kewajibannya. 
Dalam hal demikian persetujuan tidak 
batal demi hukum, tetapi pembatalan 
harus dimintakan kepada Pengadilan. 
Permintaan ini juga harus dilakukan, 
meskipun syarat batal mengenai tidak 
dipenuhinya kewajiban dinyatakan di 
dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak 
dinyatakan dalam persetujuan, maka 
Hakim dengan melihat keadaan, atas 
permintaan tergugat, leluasa memberikan 
suatu jangka waktu untuk memenuhi 
kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak 
boleh lebih dan satu bulan.”

Pasal 1267 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak 
dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak 
yang lain untuk memenuhi persetujuan, 
jika hal itu masih dapat dilakukan, atau 
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menuntut pembatalan persetujuan, 
dengan penggantian biaya, kerugian dan 
bunga.”

Kedua pasal tersebut, memberikan syarat 
limitatif lainnya untuk membatalkan perikatan 
(termasuk perjanjian). Dalam rumusan tersebut 
dapat kita ketahui bahwa wanprestasi dapat menjadi 
alasan dimajukannya gugatan pembatalan, walaupun 
tidak semua gugatan atau tuntutan pembatalan 
harus dipenuhi. Uraian lebih rinci mengenai 
perikatan dengan syarat batal ini dapat dibaca pada 
buku seri hukum perikatan tentang perikatan pada 
umumnya. Yang jelas harus diperhatikan di sini 
adalah bahwa pembatalan perjanjian hanya dapat 
dimajukan oleh para pihak dalam perjanjian ke 
hadapan Pengadilan yang berwenang.

c. Pembatalan Perjanjian oleh Pihak Ketiga di 
Luar Perjanjian

Pada dasarnya suatu perjanjian hanya 
mengikat para pihak yang membuatnya dan 
karenanya tidak membawa akibat apapun bagi 
pihak ketiga. Walau demikian, untuk melindungi 
kepentingan kreditur dalam perikatan dengan 
debitur dan agar ketentuan Pasal 1131 juncto Pasal 
1132 KUHPerdata dapat dilaksanakan sepenuhnya, 
maka dibuatlah ketentuan Pasal 1341 KUHPerdata 
yang lebih dikenal dengan actio pauliana.

Seperti telah dibahas sebelumnya, actio 
pauliana hanya dapat dilaksanakan jika beberapa 
syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1341 
KUHPerdata tersebut terpenuhi. Syarat-syarat 
tersebut adalah:

1) Kreditur harus membuktikan bahwa debitur 
melakukan tindakan yang tidak diwajibkan.
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2) Kreditur harus membuktikan bahwa tindakan 
debitur merugikan kreditur.

3) Terhadap perikatan bertimbal balik yang dibuat 
oleh debitur dengan suatu pihak tertentu dalam 
perjanjian yang mengakibatkan berkurangnya 
harta kekayaan debitur, maka kreditur harus 
dapat membuktikan pada saat perjanjian 
tersebut dilakukan, debitur dan orang yang 
dengannya debitur itu berjanji, mengetahui 
bahwa perjanjian itu mengakibatkan kerugian 
bagi para kreditur.

4) Sedangkan untuk perjanjian atau perbuatan 
hukum yang bersifat cuma-cuma (tanpa adanya 
kontra prestasi pada pihak lain), cukuplah 
kreditur membuktikan bahwa pada waktu 
membuat perjanjian atau melakukan tindakan, 
itu debitur mengetahui bahwa dengan cara 
demikian dia merugikan para kreditur, tidak 
perduli apakah orang yang diuntungkan juga 
mengetahui hal itu atau tidak.

Kreditur wajib untuk membuktikan adanya 
kerugian pada pihak kreditur sebagai akibat dari 
pembuatan perjanjian atau dilaksanakannya 
perbuatan hukum tersebut. Selain itu, kreditur 
juga diwajibkan untuk membuktikan bahwa 
dalam perikatan bertimbal balik, perbuatan yang 
merugikan kreditur tersebut haruslah diketahui 
oleh debitur yang melakukan perbuatan hukum 
yang merugikan tersebut. Sedangkan terhadap 
tindakan atau perbuatan hukum sepihak, yang 
tidak disertai dengan kontra prestasi oleh 
pihak ketiga, maka pihak kreditur tidak perlu 
membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut dengan 
penerimaan kebendaan yang dialihkan oleh debitur, 
mengetahui bahwa tindakan penerimaan tersebut 
telah merugikan kepentingan kreditur. Dalam hal 
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yang demikian pun, actio pauliana hanya dapat 
dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan 
hakim pengadilan. Dengan demikian, berarti setiap 
pembatalan perjanjian, apapun juga alasannya, 
pihak manapun juga yang mengajukannya tetap 
menjadi wewenang pengadilan.

2. Perjanjian yang Batal demi Hukum
Suatu perjanjian dikatakan batal demi 

hukum, dalam pengertian tidak dapat dipaksakan 
pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat 
objektif dari sahnya suatu perikatan. Keharusan akan 
adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam 
perjanjian ini dirumuskan dalam Pasal 1332 sampai 
dengan Pasal 1334 KUHPerdata; yang diikuti dengan 
Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1336 KUHPerdata yang 
mengatur mengenai rumusan sebab yang halal, yaitu 
sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak 
berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 
umum.

Seperti telah dibahas sebelumnya, tidak adanya 
suatu hal tertentu, yang terwujud dalam keadaan yang 
telah ditentukan, yang merupakan objek dalam suatu 
perjanjian, maka jelas perjanjian tidak pernah ada, dan 
karenanya tidak pernah pula menerbitkan perikatan di 
antara para pihak (yang bermaksud membuat perjanjian 
tersebut). Perjanjian demikian adalah kosong adanya.

Berbeda dengan hal tersebut, suatu causa yang 
halal tidaklah mudah ditemukan rumusannya dalam 
suatu perjanjian. Setiap pihak yang mengadakan suatu 
perjanjian dapat saja menyebutkan suatu isi perjanjian, 
sehingga walaupun sebenarnya perjanjian itu terbit dari 
suatu causa yang tidak halal atau dilarang oleh undang-
undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan baik 
atau ketertiban umum, menjadi tampak sebagai suatu 
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perjanjian yang diperkenankan oleh hukum. Dalam 
hal ini, maka yang terpenting adalah pelaksanaan 
prestasi yang dilakukan oleh salah satu atau lebih 
pihak dalam perjanjian. Lebih lanjut, yang menjadi 
tolak ukur konkrit di sini adalah apakah pelaksanaan 
prestasi tersebut akan melanggar undang-undang atau 
berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum? 
Jika tidak, maka tentunya kita tidak dapat menduga-
duga ada causa yang dilarang oleh undang-undang dan 
tidak berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban 
umum dalam suatu perjanjian. Satu hal yang juga perlu 
mendapat perhatian adalah bahwa tidak adanya causa 
yang halal hanya menyebabkan perikatan yang lahir 
dari perjanjian tersebut menjadi perikatan alamiah.

Di samping tidak terpenuhinya syarat objektif 
seperti disebutkan di atas, undang-undang juga 
merumuskan secara konkrit untuk tiap-tiap perbuatan 
hukum (terutama pada perjanjian formil) yang 
mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk 
yang ditentukan oleh undang-undang, yang jika tidak 
dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi 
hukum, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut 
tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat 
dipaksakan pelaksanaannya. 

Di dalam perjanjian formil, maka adanya 
formalitas pembuatan perjanjian secara tertulis adalah 
keharusan, bahkan kadangkala harus dituangkan dalam 
bentuk akta yang otentik. Kesepakatan yang sudah 
tercapai di antara para pihak saja, tanpa keberadaan 
syarat formalitas tersebut tidak cukup kuat untuk 
melahirkan perikatan di antara para pihak yang 
bersepakat secara lisan tersebut. Mengapa? Tujuannya 
adalah sebagai alat bukti manakala terjadi konflik di 
antara para pihak. Jadi tujuannya adalah menjamin 
kepastian hukum dalam kontrak atau perikatan. 
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3. Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak
Di samping pembedaan tersebut di atas, nulitas 

juga dapat dibedakan ke dalam nulitas atau kebatalan 
relatif dan nulitas atau kebatalan mutlak. Suatu 
kebatalan disebut dengan relatif, jika kebatalan tersebut 
hanya berlaku terhadap individu orang perorangan 
tertentu saja dan disebut dengan mutlak jika kebatalan 
tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota 
masyarakat tanpa kecuali. Di sini diperhatikan bahwa 
alasan pembatalan tidak memiliki hubungan apa pun 
dengan jenis kebatalan ini. Suatu perjanjian yang dapat 
dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, 
meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum 
pasti berlaku mutlak.

Di samping pemberlakuan nulitas yang relatif dan 
mutlak, KUHPerdata juga mengatur ketentuan mengenai 
pengecualian pemberlakuan nulitas, seperti yang diatur 
dalam Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata, yang melindungi 
hak-hak pihak ketiga atas apa yang telah diperolehnya 
dengan iktikad baik terkait segala kebendaan yang 
menjadi pokok perjanjian batal tersebut.





243

Dalam uraian yang telah dikemukakan pada Bab IV 
yang membahas tentang asas-asas hukum perjanjian, penulis 
memberikan contoh penafsiran tentang isi atau substansi suatu 
perjanjian dengan mengemukakan salah satu hasil penelitian. 
Di dalam penelitian tersebut yang ditafsirkan adalah isi atau 
substansi perjanjian yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang 
selanjutnya diuji dengan asas-asas hukum perjanjian yang 
melandasinya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah 
sesuai atau justru terdapat ketidaksesuaian. Seperti diketahui 
bahwa secara yuridis-sosiologis, hukum pada umumnya hanya 
melihat dan memperhatikan apa yang tertulis. Bukanlah 
kewenangan hukum untuk menyelidiki sesuatu yang ada dalam 
benak manusia. Maka penafsiran hukum menjadi tugas dan 
kewajiban hakim dan penegak hukum pada umumnya. 

Para ahli hukum membagi penafsiran (interpretasi) 
secara garis besarnya menjadi 2 (dua) macam, misalnya yang 
dikemukakan oleh Fitzgerald, yaitu:159

1. yang bersifat harfiah; dan
2. yang bersifat fungsional.

Penafsiran yang bersifat harfiah dilakukan dengan 
semata-mata menggunakan makna kalimat dari suatu peraturan 
sebagai dasar pegangannya. Jadi, terikat dengan kalimat-kalimat 
peraturan yang bersangkutan dan sama sekali tidak keluar dari 
litera legis.

159Rusli Effendy., et al. (1991). Op. Cit ., hlm. 61.
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Penafsiran fungsional justru sebaliknya tidak terikat 
secara penuh pada kalimat-kalimat dan kata-kata peraturan 
atau undang-undang, melainkan berusaha untuk memahami 
makna sesungguhnya yang dikandung oleh suatu peraturan 
dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap 
dapat memberikan kejelasan sehingga suatu masalah menjadi 
terang dan memuaskan. 

Di dalam praktik, kedua jenis penafsiran tersebut selalu 
digunakan oleh para hakim dalam memeriksa suatu perkara 
yang dihadapkan kepadanya di pengadilan. Mengapa hakim 
harus melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap isi 
suatu peraturan atau undang-undang? Hal ini disebabkan 
oleh beberapa alasan sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto 
Rahardjo160 sebagai berikut:

1. Apabila hukumnya sendiri mengalami cacat logis;
2. Jika penafsiran secara harfiah membawa kita kepada 

kejanggalan dan ketidak-masuk-akalan sedemikian rupa 
yang dengan jelas menunjukkan bahwa pembuat undang-
undang sebetulnya tidak mungkin menghendaki hal tersebut.

Mungkinkah ada hukum yang cacat secara logis? Apa yang 
dimaksud dengan hukum yang mengalami cacat logis? Masalah 
itu dijelaskan pada bagian lain oleh Satjipto Rahardjo161 bahwa 
yang dimaksud dengan hukum yang cacat ialah:

1. Kemenduaan (ambiguity) semantik, yang disebabkan oleh 
perumusan open textue. Dalam hal ini, kata atau kalimatnya 
dirumuskan demikian umum, sehingga menimbulkan 
kemenduaan dalam penerapannya. Berbeda dengan 
kemenduaan yang demikian itu adalah perumusan yang 
dilakukan secara terperinci.

2. Kemenduaan sintaktik, yang disebabkan oleh penggunaan 
kata-kata “atau”, “dan” “semua” dan sebagainya.

3. Kemenduaan juga bisa terjadi karena maksud yang ingin 
dinyatakan oleh pembuat undang-undang sendiri tidak 

160Ibid.
161Ibid.
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jelas, pembuat undang-undang sendiri belum mempunyai 
konsep atau gambaran yang jelas mengenai hal yang hendak 
diaturnya. 

Kondisi-kondisi seperti yang digambarkan di atas sering 
ditemukan di dalam proses-proses hukum di pengadilan, 
sehingga hakimlah terutama yang bertugas menyempurnakan 
cacat (dalam arti kekurangan, kelemahan) hukum itu sehingga 
sempurna secara logis. Bagaimana caranya? Ialah melalui 
penafsiran (interpretasi). Dalam teori hukum dikenal beberapa 
macam penafsiran (interpretasi) dalam penemuan hukum, yaitu:

1. interpretasi otentik;
2. interpretasi gramatikal;
3. interpretasi sistematis;
4. interpretasi teleologis atau sosiologis;
5. interpretasi historis;
6. interpretasi komparatif;
7. interpretasi futuristik; serta
8. interpretasi restriktif dan ekstensif.

Di dalam penerapan ke delapan jenis penafsiran 
(interpretasi) tersebut, kecuali penafsiran formal, maka tidak 
ada skala prioritas terhadap jenis penafsiran mana yang pertama 
yang akan digunakan oleh hakim. Hakimlah yang memilih dan 
menentukan jenis penafsiran mana yang akan digunakan dalam 
memeriksa kasus-kasus konkrit yang dihadapkan kepadanya 
di pengadilan. Hal tersebut dapat dipahami, karena kasus atau 
perkara yang dihadapi oleh hakim di pengadilan sangatlah 
kompleks. Dapat dikatakan bahwa mengenai penafsiran 
(interpretasi) ini merupakan salah satu metode yang digunakan 
oleh para hakim dalam memeriksa, menilai, menimbang dan 
memutus suatu kasus atau perkara yang sedang ditanganinya.

Penulis menguraikan penjelasan singkat terkait beberapa 
macam penafsiran atau interpretasi seperti yang telah disebutkan 
di atas. Pertama, Interpretasi otentik adalah menjelaskan 
maksud dari suatu norma melalui penjelasan secara formal yang 
telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan. Dapat 
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berupa penjelasan pasal, ataukah dituangkan dalam ketentuan 
umum yang berisi definisi-definisi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. Misalnya dalam Pasal 22 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
yang mengatur bahwa:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak 
tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 
perkawinan.”

Penjelasan otentik pasal tersebut menyatakan bahwa 
Pengertian kata “dapat” dalam pasal ini diartikan bisa batal atau 
bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya 
masing-masing tidak menentukan lain. Jadi, penafsiran otentik ini 
berarti penafsiran yang sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan 
dalam undang-undang terhadap pasal yang bersangkutan. 

Kedua, Interpretasi gramatikal adalah menjelaskan 
maksud dari suatu norma melalui pengertian-pengertian yang 
dimuat dalam kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, 
ataupun dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Misalnya dalam 
Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata, yang mengatur bahwa

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 
empat syarat kecakapan untuk membuat suatu 
perikatan.”

Apabila kita mencari makna “kecakapan” dalam kamus 
besar bahasa Indonesia, maka ditemukan pengertian kecakapan 
adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran 
mengerjakan sesuatu. Inilah bentuk cara menafsirkan secara 
gramatikal.

Ketiga, Interpretasi sistematis adalah interpretasi yang 
dilandaskan pada pendapat yang mengatakan bahwa hukum 
merupakan suatu sistem. Hal ini berarti bahwa antara undang-
undang atau peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang satu 
dengan lainnya di dalam sebuah sistem hukum saling berkaitan. 
Sebagai implikasi logisnya, tidak boleh membuat penafsiran 
yang menyimpang dari sistem yang dianut oleh undang-undang 
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atau peraturan tersebut. Contoh, pengertian penyidikan di dalam 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut 
UU No. 8 Tahun 1981), yang menjelaskan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan 
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya.”

Dengan interpretasi sistematis, maka pengertian tersebut 
harus sama dengan pengertian penyidikan di berbagai peraturan 
perundang-undangan selain UU No. 8 Tahun 1981.

Keempat, Interpretasi teleologis/sosiologis adalah cara 
penafsiran yang berguna untuk menyesuaikan kata-kata dalam 
norma suatu undang-undang agar lebih mudah dipahami karena 
akibat terjadinya perubahan atau perkembangan masyarakat 
terutama di bidang sains dan teknologi. Contoh, KUHPerdata yang 
masih dipakai di Indonesia sampai sekarang ini tidak mengatur 
tentang kontrak atau kontrak online seperti e-commerce. Dalam 
hal ini hakim sudah harus memahami bahwa kontrak yang sah 
termasuk juga form-form dalam bentuk aplikasi elektronik. 
Pada waktu undang-undang itu dibuat, pembuat undang-
undang tidak atau belum terpikirkan adanya aplikasi elektronik 
yang digunakan dalam kontrak. Sehingga penafsiran harus 
menjangkau kebutuhan masyarakat agar hukum dapat berjalan 
dinamis.

Kelima, Interpretasi historis adalah menafsirkan norma 
melalui sejarah pembuatannya. Interpretasi ini dibagi menjadi 2 
(dua) macam, yaitu:

a. interpretasi menurut sejarah undang-undang; dan 
b. interpretasi menurut sejarah hukum.

Interpretasi menurut sejarah undang-undang ialah bunyi 
undang-undang diartikan seperti yang dilihat oleh pembentuk 
undang-undang pada waktu pembentukannya. Adapun 
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dasar pemikiran metode penafsiran ini ialah bahwa undang-
undang merupakan kehendak dari pembuat undang-undang 
sebagaimana yang tercantum dalam teks undang-undang. 
Penafsiran menurut sejarah undang-undang ini biasa pula 
disebut penafsiran subjektif, karena penafsir memposisikan diri 
mereka sebagai pembuat undang-undang. Interpretasi menurut 
sejarah hukum adalah interpretasi yang bertujuan ingin 
mengenai undang-undang dalam konteks keseluruhan sejarah 
hukum. Misalnya, tentang ketentuan Pasal 284 KUHP yang hanya 
mengancam sanksi bagi orang yang telah terikat perkawinan 
sah, tetapi sebaliknya tidak berlaku bagi bujang dan gadis yang 
melakukan hubungan badan di luar pernikahan. Ketentuan ini 
hanya dapat dipahami jika mempelajari sejarah hukum Eropa 
yang melahirkan peraturan itu.

Keenam, Interpretasi komparatif atau perbandingan 
adalah penafsiran yang menggunakan perbandingan hukum. 
Artinya, membandingkan antara ketentuan hukum yang berbeda 
antara satu dengan ketentuan hukum lainnya. Interpretasi ini 
umumnya banyak diterapkan dalam kontrak internasional. 
Seperti diketahui bahwa dalam hukum kontrak atau perjanjian 
akan bertemu pihak-pihak yang berasal dari berbagai bangsa 
dengan tipe hukumnya sendiri-sendiri sehinga diperlukan 
kesepakatan di antara mereka mengenai hukum apa yang mereka 
gunakan. Bisa juga menggunakan definisi atau pengertian dari 
undang-undang negara lain untuk memberikan penjelasan 
terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia.

Ketujuh, Interpretasi futuristik adalah penafsiran yang 
dilakukan dengan cara menjelaskan suatu undang-undang 
yang telah berlaku dengan berpedoman pada suatu rancangan 
undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum yang 
pasti. Kelemahan interpretasi ini kurang menjamin kepastian 
hukum, sebab masalahnya ialah bagaimana seandainya jika 
rancangan undang-undang yang akan dijadikan pedoman tadi 
ternyata di kemudian hari batal diundangkan.
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Kedelapan, Interpretasi restriktif dan ekstensif. 
Interpretasi restriktif lebih bersifat membatasi. Artinya, bahwa 
suatu kata itu diberikan makna yang lebih sempit dari kata lain. 
Bahwa untuk menjelaskan undang-undang, maka ruang lingkup 
(scope) dari ketentuan tersebut dibatasi. Misalnya, berdasarkan 
Pasal 666 KUHPerdata, yang mengatur bahwa:

“Tetangga mempunyai hak untuk menuntut agar 
pohon dan pagar hidup yang ditanam dalam jarak 
yang lebih dekat daripada jarak tersebut di atas 
dimusnahkan. Orang yang di atas pekarangannya 
menjulur dalam pohon tetangganya, maka ia 
menuntut agar tetangganya menolaknya setelah 
ada teguran pertama dan asalkan ia sendiri tidak 
menginjak pekarangan si tetangga.”

Maka apabila kata “tetangga” ditafsirkan tidak termasuk 
tetangga penyewa, maka penafsiran ini termasuk penafsiran 
restriktif. Jadi tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang tertulis 
dengan jelas. 

Berbeda dengan interpretasi ekstensif yang merupakan 
kebalikan dari interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif justru 
melampaui batas-batas interpretasi menurut kata atau kalimat 
atau teks undang-undang. Interpretasi ekstensif memperluas 
makna dari norma suatu perundang-undangan. Misalnya, kata 
menjual sebagaimana diatur dalam Pasal 1576 KUHPerdata, 
diinterpretasikan tidak sekedar hanya dalam pengertian jual-
beli saja, akan tetapi juga dapat diartikan lebih luas, yakni bisa 
berarti “peralihan” atau “pengasingan” (Baca putusan Hoge 
Raad Tahun 1906). Sejak itu, pengertian kata jual-beli dalam 
penafsirannya bermakna lebih luas lagi.

Selain dari berbagai metode-metode penafsiran tersebut 
di atas, seorang penegak hukum, baik itu hakim, pengacara, 
maupun jaksa terkadang menjelaskan makna dari suatu unsur 
pasal maupun rumusan peraturan perundang-undangan dalam 
putusan, gugatan, permohonan, maupun tuntutan, menggunakan 
putusan-putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. Melalui putusan-putusan hakim baik yang disusun melalui 
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hasil penafsiran penuntut umum, penasihat hukum, maupun hakim 
sendiri yang menangkap maksud pembuat undang-undang dengan 
dinamika maupun evolusi dari perkembangan sosial, ekonomi 
termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 
undang-undang yang terbatas maknanya karena dibatasi ruang dan 
waktu dari pembuat undang-undang, dapat diperjelas maknanya 
melalui putusan-putusan hakim atau yurisprudensi yang sifatnya 
tetap maupun tidak tetap. Metode penafsiran semacam inilah yang 
kemudian penulis sebut sebagai metode penafsiran yurisprudensi 
(interpretation jurisprudence). Sebagaimana pendapat ahli dari 
Prof. Eddy O. S. Hiariej dalam Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/
XVII/2019, yang menjelaskan bahwa:

“Hal yang perlu diperhatikan dalam metode penafsiran 
yurisprudensi (interpretation jurisprudence) ini 
keberlakuan postulat citationes non concedantur 
priusquam exprimatur super qua re fieri debet 
citation, artinya penggunaan yurisprudensi tidak 
akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara 
perkara dengan yurisprudensi tersebut. Kedalaman 
makna postulat ini adalah penggunaan putusan 
hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika 
pokok perkara yang disengketakan adalah sama.”

Dalam berbagai hal, dalam suatu transaksi yang 
kompleks, yang melahirkan berbagai macam perikatan berbeda 
satu dengan yang lainnya, yang tidak selesai seketika, yang 
melibatkan eksistensi dari suatu persona standi in judicio, bukan 
orang perorangan biasa, meskipun kadangkala sudah dituangkan 
secara terperinci, masih saja tetap sulit untuk menemukan 
maksud yang sebenarnya dari pembuatan atau pembentukan 
perjanjian tersebut. Untuk itulah diperlukan cara atau metode 
untuk melakukan penafsiran terhadap isi perjanjian yang telah 
dibuat. KUHPerdata memberikan pedoman pokok penafsiran 
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan 
Pasal 1351 KUHPerdata.

Secara umum KUHPerdata mengenal penafsiran kata-
kata dalam perjanjian dan penafsiran perjanjian sebagai satu 
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kesatuan makna. Pasal 1342 KUHPerdata memberikan pedoman 
dasar mengenai bagaimana seharusnya kata-kata yang termuat 
dalam suatu perjanjian harus diperlakukan. Dengan rumusan 
yang mengatur bahwa “Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, 
tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan 
penafsiran.” KUHPerdata bermaksud mempersempit makna 
penafsiran. Dalam pandangan KUHPerdata, suatu rumusan atau 
kata-kata yang telah dituangkan dalam perjanjian, memberikan 
makna yang sama bagi setiap orang yang membacanya, maka 
rumusan atau kata-kata tidak perlu ditafsirkan lagi, oleh 
karena sudah dianggap demikianlah kiranya kehendak dari 
mereka yang merumuskannya. Untuk keperluan inilah, dalam 
rangka menghindari penafsiran, seringkali dianjurkan bahwa 
dalam membuat atau menyusun substansi suatu perjanjian 
dipergunakan kata-kata yang tidak memiliki makna konotatif, 
terlebih lagi yang mempunyai arti yang cenderung berbeda atau 
bahkan bertolak belakang dalam konteks yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 1343 KUHPerdata, mengatur bahwa:
“Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi 
berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud 
kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, 
daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf.” 

Dari rumusan di atas, kita beranjak pada makna asas atau 
prinsip “itikad baik” dalam perjanjian. Itikad baik tidak hanya 
ada pada saat perjanjian akan dilaksanakan menurut ketentuan 
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, melainkan jauh sebelum 
itu, yaitu pada saat perjanjian akan dibuat. Dengan dasar 
yang demikian, maka setiap bentuk kekhilafan, paksaan dan 
penipuan memberikan alasan pembatalan perjanjian. Apa yang 
merupakan dan menjadi kehendak, maksud dan tujuan para 
pihak sebelum perjanjian dibuat merupakan hal yang paling 
pokok dalam pembentukan perjanjian dan karenanya setiap 
perikatan, kewajiban atau prestasi yang lahir dari perjanjian 
yang dibuat tersebut. 
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Dalam hal satu kata terdapat dua buah arti, maka menurut 
ketentuan Pasal 1345 KUHPerdata, terhadap kata tersebut 
harus dipilih makna atau arti yang paling sesuai dengan sifat 
perjanjian. Jika di dalam perjanjian yang dibuat dimuat kata-
kata yang memiliki makna yang luas, maka berdasarkan Pasal 
1350 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Betapa luas pun pengertian kata-kata yang 
digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, 
persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-
nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu 
membuat persetujuan.” 

Rumusan tersebut di atas dimaksudkan untuk 
memberikan perlindungan bagi pihak debitur yang oleh 
undang-undang telah dibebankan dengan prestasi yang harus 
diselesaikan dengan ancaman penggantian kerugian, biaya dan 
bunga. Meskipun perjanjian bersifat sukarela, dalam pengertian 
bahwa debitur atas kehendaknya untuk menerbitkan perikatan 
bagi dirinya sendiri, namun tidak selayaknyalah jika debitur 
dibebankan suatu kewajiban yang berlebih, kecuali ia dengan 
sukarela hendak memenuhinya. Selanjutnya Pasal 1351 
KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Jika dalam suatu persetujuan dinyatakan suatu hal 
untuk menjelaskan perikatan, hal itu tidak dianggap 
mengurangi atau membatasi kekuatan persetujuan 
itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut 
dalam persetujuan.” 

Ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa jika 
dalam suatu perjanjian dinyatakan suatu hal, dengan maksud 
untuk menjelaskan perikatan yang lahir dari perjanjian 
tersebut, hal itu tidak dapat dianggap sebagai mengurangi atau 
membatasi kekuatan perjanjian itu menurut hukum, terhadap 
hal-hal yang tidak disebut dalam perjanjian tersebut. Ini berarti 
sesungguhnya isi dari suatu perjanjian tidak dapat diterapkan 
secara analogi satu terhadap yang lainnya, selama hal tersebut 
akan memberatkan debitur. Hal ini juga merupakan pelaksanaan 
dari ketentuan Pasal 1342 KUHPerdata.
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Dalam hal ternyata suatu perjanjian dapat diberikan 
dua macam pengertian, sebagaimana berdasarkan Pasal 1344 
KUHPerdata, yang mengatur bahwa:

“Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu 
harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan 
janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak 
memungkinkan janji itu dilaksanakan.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1346 KUHPerdata, 
mengatur bahwa:

“Perikatan yang mempunyai dua arti harus 
diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau 
di tempat persetujuan dibuat.”

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan konsekuensi 
dari pelaksanaan Pasal 1339 KUHPerdata, yang mengatur bahwa:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan 
tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala 
sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut 
berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-
undang.”

Hal-hal tersebut yang merupakan sesuatu yang terdapat 
dalam kebiasaan tempat di mana perjanjian dibuat, merupakan 
unsur naturalia atau aksidentalia bagi perjanjian-perjanjian 
khusus tertentu. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1347 
KUHPerdata, mengatur bahwa: 

“Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut 
kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam 
persetujuan, walaupun tidak dengan tegas 
dimasukkan dalam persetujuan.”

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1348 KUHPerdata, 
mengatur bahwa:

“Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut 
kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam 
persetujuan, walaupun tidak dengan tegas 
dimasukkan dalam persetujuan.”
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Dalam pandangan penulis, hal ini adalah sesuatu yang 
secara logis harus diikuti, jika para pihak memang bermaksud 
untuk membuat lebih dari satu perjanjian, di mana masing-
masingnya terlepas satu dengan yang lainnya, tidaklah mungkin 
para pihak akan menuangkannya dalam satu perjanjian saja, 
dan oleh karena itulah, maka setiap prestasi, kewajiban atau 
perikatan yang ada dan dimuat dalam perjanjian tersebut harus 
dibaca dalam satu rangkaian secara keseluruhan.

Jika rumusan Pasal 1350 KUHPerdata berbicara soal 
rumusan kata-kata yang luas, dalam rangka perlindungan bagi 
debitur, maka ketentuan Pasal 1349 KUHPerdata mengatur 
mengenai penafsiran perjanjian untuk kepentingan debitur. 
Pasal 1349 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus 
ditafsirkan atas kerugian orang diminta diadakan 
perjanjian dan atas keuntungan orang yang 
mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.”

Undang-undang bermaksud untuk melindungi 
kepentingan debitur dalam setiap perjanjian yang dibuat. 
Dengan pedoman yang diberikan tersebut dapat kita ketahui 
bahwa pada prinsipnya KUHPerdata membebankan prestasi atau 
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam tiap-
tiap perikatan, maka sebagai keseimbangan atas pembebanan 
tersebut, KUHPerdata juga melindungi kepentingan debitur agar 
ia tidak dikenakan beban yang berlebih atau yang terlalu berat 
hingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya pelanggaran 
terhadap asas iktikad baik, sebagaimana dirumuskan dalam 
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Sejalan dengan konsepsi 
tersebut, maka penafsiran perjanjianpun harus dilaksanakan 
dengan mempergunakan pedoman yang telah ditentukan, guna 
memberikan keseimbangan yang adil bagi debitur maupun 
kreditur dalam perikatan yang lahir dari perjanjian.
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Negara Indonesia merupakan negara hukum yang 
demokratis meletakkan tujuan hukum untuk menjamin 
keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi setiap 
warga negaranya. Hukum dijadikan sebagai alat pelindung hak 
asasi manusia. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia 
tersebut, hak atas rumah diakui sebagai bagian dari hak asasi 
manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas 
rumah ini pun dimasukkan kedalam Konvensi Hak Ekonomi 
Sosial dan Budaya, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, 
and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Hak atas rumah sebagai bahagian 
dari hak asasi manusia yang diakui oleh seluruh bangsa-bangsa 
melalui Piagam Hak Asasi Manusia, sebagaimana berdasarkan 
Pasal 25 ayat (1) United Nations Tahun 1948 tentang Universal 
Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia), mengatur bahwa: 

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang 
memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya 
dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, 
perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan 
sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada 
saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi 
janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan 
lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, 
yang berada di luar kekuasaannya.”

BAB XII
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
MASYARAKAT DARI PERBUATAN 
PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM 
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI 
PERUMAHAN
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Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 1999), mengatur 
bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta 
berkehidupan yang layak” serta Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945, mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan.”

Dengan demikian, kaitan antara hak atas rumah dan 
tanggung jawab negara terhadap akses masyarakat atas hak 
tersebut menjadi sangat penting karena saling melengkapi 
antara satu sama lain.

Pada bagian ini penulis merasa perlu untuk membahas 
implementasi perjanjian dalam kasus konkrit. Adapun 
kasus konkrit tersebut yaitu perjanjian pengikatan jual beli 
perumahan. Hal ini menarik, karena dalam praktiknya masih 
terdapat sebagian besar pihak pelaku pembangunan perumahan 
yang menyalahgunakan keadaan yang dialami oleh konsumen 
untuk menarik para konsumen melakukan pengikatan jual 
beli rumah terhadap perumahan yang belum berizin. Padahal 
pelaku pembangunan sendiri mengetahui bahwa perumahan 
yang ditawarkannya tersebut belum memiliki izin, masih 
dalam proses pengurusan izin, bahkan tanahnya pun belum 
lunas. Alhasil, terkadang perumahan yang dijanjikan kepada 
masyarakat sebagai konsumen tak kunjung terealisasi. Kasus 
perumahan fiktif yang dilakukan oleh PT. ARM Cipta Mulia 
di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, PT. APC di Kota 
Bandung,162 PT. Cahaya Mentari Pratama di Kota Sidoarjo163, 
serta kasus-kasus perumahan fiktif yang berkedok syariah 

162Administrator. (2019, 28 November). Polisi Ungkap Sindikat Penipu 
Modus Rumah Syariah Tanpa Riba. CNN Indonesia. Diakses pada tanggal 8 
Januari 2022.

163Amir Baihaqi. (2020, 6 Januari). Penipuan Perumahan Syariah Fiktif 
Dibongkar, Kerugian Korban Ratusan Miliar. Detikcom. Diakses pada tanggal 8 
Januari 2022.
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lainnya merupakan bukti nyata sikap tidak bertanggungjawab 
pelaku pembangunan perumahan. Hal tersebut dipastikan juga 
terjadi karena pengaturan hukum terhadap penyelenggaraan 
perumahan belum ketat sehingga membuat celah bagi oknum-
oknum tertentu menyalahgunakan keadaan untuk menarik 
para konsumen tertarik membeli rumah di perumahan fiktif 
tersebut. Merespon realitas tersebut, maka dibentuklah 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (selanjutnya disebut PP No. 12 Tahun 2021). Salah 
satu yang diatur dalam PP No. 12 Tahun 2021 adalah pengaturan 
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku 
pembangunan perumahan dalam membangun perumahan. 
Sayangnya, masih ada saja oknum-oknum tertentu yang menilai 
pengaturan kewajiban bagi para pengemban dalam PP No. 12 
Tahun 2021 tersebut dinilai tidak adil karena tidak dibarengi 
dengan pengaturan kewajiban bagi pihak konsumen.

A. Fungsi Negara
Aristoteles (384-322 SM), salah seorang pemikir 

negara dan hukum zaman Yunani misalnya, memberikan 
pengertian negara, yaitu suatu kekuasaan masyarakat 
(persekutuan dari pada keluarga dan desa atau kampung) 
yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi 
bagi umat manusia.164

Ibnu Khaldum (1332 – 1406), sebagai seorang 
pemikir Islam tentang masyarakat dan negara, merumuskan 
bahwa negara adalah masyarakat yang mempunyai wazi’ 
dan mulk, yaitu memiliki kewibawaan dan kekuasaan.165 
Sedang Al-Mawardi (w. 1058), seorang pemikir politik 
pada masa klasik mengemukakan bahwa negara adalah 
sebuah lembaga politik sebagai pengganti fungsi kenabian 

164G. S. Diponolo. (1975). Ilmu Negara (Jilid 1). Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 23.
165Deliar Noer. (1982). Pemikiran Politik di Negara Barat. Jakarta: Rajawali 

Pers, hlm. 54.
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guna melaksanakan urusan agama dan mengatur urusan 
dunia.166 Pengertian demikian sejalan dengan pemikiran Al-
Maududi (w. 1979), yang juga seorang pemikir politik Islam 
dan pembaharu dalam dunia Islam. Ia mengatakan bahwa 
negara merupakan sebuah lembaga politik yang mempunyai 
fungsi keagamaan.167 Selain yang dikemukakan di atas, para 
sarjana dan pemikir ketatanegaraan abad ke-20 seperti J. H. 
A. Logemann, juga mengatakan bahwa negara adalah suatu 
organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dan dengan 
kekuasaannya mengatur dan mengurus suatu masyarakat 
tertentu.168

Dalam perspektif pengelolaan pemerintahan, 
Montesquieu membagi negara ke dalam 3 (tiga) fungsi, 
yaitu:169

1. Fungsi Legislasi sebagai pembuat undang-undang.
2. Fungsi Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, 

dan
3. Fungsi Yudikatif sebagai pengawas agar semua peraturan 

ditaati (fungsi mengadili).

Pendapat Montesquieu ini pun lebih populer dikenal 
sebagai teori trias politika.

Jika pandangan itu kemudian dikaitkan dengan teori-
teori kenegaraan, dapat ditemukan beberapa fungsi negara 
yang bersifat universal, yaitu adanya kewajiban suatu negara 
untuk mewujudkan kepentingan masyarakat atau yang lebih 
tepat dikatakan kepentingan umum, tanpa melihat kepada 
bentuk atau sistem pemerintahan yang dibangun oleh negara 
yang bersangkutan. Fungsi negara yang dimaksud, antara lain 

166Imam al-Mawardi. (2000). Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam 
Takaran Islam (Terj. oleh Abdul Hayyie al-Khattani & Kamaluddin Nurdin). 
Jakarta: CV. Gema Insani Press, hlm. 15.

167Abul A’la al-Mududi. (1996). Khilafah dan Kerajaan (Terj. oleh Muhammad 
al-Bakir). Bandung: Mizan, hlm. 104.

168Muchtar Affandi. (1971). Ilmu-Ilmu Kenegaraan: Suatu Studi 
Perbandingan. Bandung: Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas 
Padjadjaran, hlm. 93.

169Ibid., hlm. 37.
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sebagai berikut. Pertama, fungsi regular (regular function) 
atau fungsi pengaturan. Setiap negara harus melaksanakan 
fungsi utamanya yaitu pengaturan yang merupakan motor 
penggerak jalannya roda pemerintahan. Dalam arti, tanpa 
adanya pelaksanaan fungsi dimaksud, maka secara de jure 
negara itu tidak ada. Sebab melaksanakan fungsi tersebut 
akibatnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat secara 
keseluruhan.170 Fungsi regular ini meliputi:

1. Fungsi politik (political function). Fungsi ini merupakan 
kewajiban negara yang pertama kali muncul setelah 
negara tersebut lahir. Aspek yang termasuk dalam fungsi 
ini adalah: Pertama, pemeliharaan ketenangan dan 
ketertiban. Tujuan dari pelaksanaan fungsi ini adalah 
dalam rangka menanggulangi tindakan baik secara 
preventif maupun secara represif terhadap gangguan 
yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Kedua, 
pertahanan dan keamanan (security). Pelaksanaan 
fungsi ini diperuntukkan terhadap ancaman dan agresi 
dari pihak luar yang membahayakan eksistensi negara 
itu sendiri.

2. Fungsi diplomatik (diplomatical function). Sebagai 
manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa berhubungan 
dengan manusia lain, demikian pula halnya dengan 
negara. Negara tidak akan dapat hidup secara sempurna 
tanpa berhubungan dengan negara yang lain. Inilah 
yang merupakan hakikat dari fungsi diplomatik. Negara 
berhubugan dengan negara lain atas dasar persahabatan 
yang bertanggung jawab, bukan atas dasar penjajahan. 
Masing-masing negara akan saling menghormati 
kedaulatan masing-masing pihak, sehingga dapat 
dihindari terjadinya eksploitasi kepentingan.

3. Fungsi yuridis (legal function). Dalam pelaksanaan 
fungsinya, negara harus dapat menjamin adanya rasa 
keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini negara 

170H. Bohari. (1992). Hukum Anggaran Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, hlm. 6-7. 
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berkewajiban untuk mengatur tata cara bernegara dan 
bermasyarakat, agar supaya dapat terhindar dari adanya 
konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Setelah 
permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, maupun 
negara itu sendiri harus dapat dikembalikan kepada 
hukum yang berlaku, dan segala tindakan pemerintah 
harus berlandaskan atas aturan main yang sudah diatur 
oleh kaidah-kaidah hukum.

4. Fungsi administrasi (administrative function). Fungsi 
ini mengharuskan agar negara berkewajiban menata 
birokrasinya, demi mewujudkan tujuan sebuah negara. 
Penataan birokrasi dimaksud bukan atas dasar kemauan 
negara semata-mata, akan tetapi selalu bersumber pada 
aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.171

Kedua, fungsi pembangunan (developing function). 
Pembangunan pada hakikatnya merupakan perubahan yang 
terencana, dilakukan secara terus menerus untuk menuju 
pada suatu perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Tujuan negara dimaksud tercantum dalam pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945. Secara tegas dikemukakan bahwa:

“Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 
serta seluruh tumpah darah Indonesia untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia.”

Semangat inilah yang kemudian melandasi 
pengelolaan negara dan pemerintahan, untuk mencapai 
kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks kesejahteraan yang menjadi kata kunci 
dari tujuan negara, rakyat harus benar-benar merasakan hasil-
hasil pembangunan termasuk pembangunan demokrasi. 
Demokrasi yang makna harfiahnya adalah pemerintahan 
rakyat, mengandung arti, rakyat secara bersama-bersama 

171Muchsan. (1996). Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat 
Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: 
Liberty, hlm. 3.
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memerintah di negaranya masing-masing, baik secara 
langsung ataupun tidak langsung, dengan martabat dan hak 
semua warganegara yang menjadi bagian dari rakyat adalah 
setara. Dalam negara yang diperintah oleh rakyat, martabat 
dan hak semua warganegara adalah sama. Nilai tertinggi 
yang harus dijadikan ukuran dari kemajuan negara tersebut 
adalah perwujudan keadilan bagi rakyat seluruhnya. 

Keadilan bagi semua harus menjadi semboyan dari 
semua pejuang demokrasi. Dan keadilan dalam negara 
demokrasi adalah keadilan berdasarkan martabat manusia. 
Suatu negara demokrasi dikatakan adil, kalau semua 
penduduk di Negara tersebut mendapatkan hak-haknya, 
mendapatkan kesempatan mengembangkan diri dengan akal 
dan nuraninya, dan mendapatkan kesempatan menjalankan 
tugas alamiahnya sebagai manusia. 

Negara harus secara serius menegakkan keadilan, 
karena penegakkan keadilan adalah fungsi utama negara. 
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, walaupun 
perekonomian masyakat belum maju, kalau negara mampu 
menegakkan keadilan, rakyat akan setia kepada negara 
dan tahan hidup menderita dalam berjuang mewujudkan 
kehidupan yang lebih baik dan maju. Tetapi dalam negara 
yang kaya raya sekalipun, ketidakadilan akan menyakiti 
hati rakyat, dan akan mendapat perlawanan. Rakyat akan 
menolak semua bentuk ketidakadilan. 

Keadilan adalah yang utama dan terutama. Tanpa 
keadilan yang lain kehilangan makna. Tuntutan atas 
keadilan inilah yang membuat hampir semua bangsa-bangsa 
di dunia sekarang ini menetapkan demokrasi sebagai 
sistem kenegaraannya, demokrasi adalah satu-satunya 
tatanan kenegaraan yang mengakui martabat manusia, dan 
pengakuan ini adalah dasar dari keadilan. Oleh karena itu, 
bagian akhir dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyebutkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Dalam konteks keadilan ini, negara boleh saja tidak 
makmur, tetapi negara harus adil, karena kemakmuran suatu 
negara adalah hasil kerja masyarakat, tetapi kekuasaan 
penegakan keadilan sepenuhnya telah diserahkan kepada 
negara. Rakyat telah mempercayakan fungsi penegakan 
keadilan kepada negara sejak pembentukannya. Oleh 
karena itu negara harus adil, dan kalau tidak, negara akan 
kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

B. Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya 

disebut PPJB) merupakan suatu perjanjian yang dibuat 
sebelum dilakukan perjanjian pokoknya, sehingga kedudukan 
akta PPJB berfungsi untuk memperkuat perjanjian utama.172 
Berdasarkan kebebasan berkontrak, itikad baik dan sepakat, 
sejatinya akta PPJB yang dibuat dalam realisasi bisnis jual 
beli tanah. Akta PPJB diharapkan dapat mencegah terjadinya 
sengketa dalam pelaksanaan perjanjian. Walaupun di dalam 
PPJB belum terjadi pemindahan hak atas tanah dari pemilik 
tanah kepada pembeli, namun klausula-klausula yang 
terdapat di dalamnya dapat memberikan rasa tenang dan 
aman pada masing-masing pihak. Sehingga dalam pembuatan 
PPJB terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:173

1. keterangan pada bagian objek tanah dan bangunan harus 
diuraikan secara jelas, seperti ukuran luas tanah dan 
bangunan bila diperlukan dapat disertai dengan peta 
bidang tanah dan arsitektur bangunan bersangkutan, 
sertifikat dan pemegang haknya, dan surat-surat 
perizinan yang melekat pada objek tanah dan bangunan 
tersebut.

2. menentukan harga tanah serta metode pembayarannya.
3. mengatur syarat-syarat apabila terjadi pembatalan 

172Leny Kurniawati. (2018). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa 
Menjual sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Hak Atas Tanah. 
Jurnal Hukum dan Kenotariaan, 2(1), hlm. 9.

173Dony Hadi Rusdianto. (2009). Beberapa Catatan Penting tentang 
Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah. Jakarta: Mitra Ilmu, hlm. 12.
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terhadap perjanjian jual beli tanah, terkait hak-hak apa 
saja yang dapat diterima antara para pihak sehingga 
tidak merugikan.

4. pembayaran pajak masing-masing pihak dan 
menentukan biaya yang diperlukan dalam proses jual 
beli tanah.

5. adanya pernyataan dari penjual terkait jaminan bahwa 
tanah bersangkutan tidak dalam jaminan hutang atau 
tidak sedang dalam sengketa.

Realitasnya, pelaku pembangunan menjadi sutradara 
tunggal dalam menyusun klausula-klausula yang terdapat 
pada PPJB, sehingga pembuatannya tidak didasarkan adanya 
sepakat dengan pihak calon pembeli. Pelaku pembangunan 
hanya akan menyodorkan PPJB yang telah dirancang sendiri 
kepada calon pembeli. Sehingga pihak calon pembeli 
selaku konsumen berada dalam kondisi keterpaksaan 
untuk menyetujui perjanjian yang telah dibuat tersebut. 
Hakikatnya ketika para pihak memiliki kepentingan yang 
masing-masing itu berupa suatu kebutuhan, maka hubungan 
yang tercipta adalah hubungan saling membutuhkan dan 
seharusnya menghasilkan hubungan saling menguntungkan.

C. Perlindungan Hukum dalam PP No. 12 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan 
dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat 
strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian 
bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia 
Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. 
Negara bertanggungjawab melindungi masyarakatnya 
melalui pemberian kepastian hukum yang adil dalam 
penyelenggaraan tempat tinggal sebagai hak asasi manusia. 
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2011) 
serta Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 
(selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2011). Dalam hal ini, 
mengatur syarat pelaksanaan perjanjian pengikatan jual 
beli rumah (umum), rumah tunggal, rumah deret, dan rumah 
susun, maka dibentuklah Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan 
Jual Beli Rumah. Namun permen tersebut telah dicabut oleh 
PP No. 12 Tahun 2021. 

Sebagai peraturan pelaksana UU No. 1 Tahun 2011 
dan UU No. 20 Tahun 2011, PP No. 12 Tahun 2021 mengatur 
2 (dua) hal dalam sistem perjanjian jual beli perumahan. 
Pertama, kegiatan pemasaran yang diatur dalam Pasal 22B 
sampai dengan Pasal 22H PP No. 12 Tahun 2021. Kedua, 
pelaksanaan perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 22I 
sampai dengan Pasal 22M PP No. 12 Tahun 2021.

Adapun terkait perjanjian jual beli, berdasarkan 
Pasal 1 angka 10 PP No. 12 Tahun 2021, menjelaskan bahwa:

“Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang 
selanjutnya disebut Sistem PPJB adalah rangkaian 
proses kesepakatan antara Setiap Orang dengan 
pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran 
yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan 
jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
sebelum ditandatangani akta jual beli.”

Sedangkan Pasal 1 angka 11 PP No. 12 Tahun 2021, 
menjelaskan bahwa:

“Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut PPJB 
adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan 
dan setiap orang untuk melakukan jual beli 
Rumah atau satuan Rumah susun yang dapat 
dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum 
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pembangunan untuk Rumah susun atau dalam 
proses pembangunan untuk Rumah tung gal dan 
Rumah deret yang dibuat di hadapan notaris.”

 Meskipun dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011 tidak 
mewajibkan PPJB rumah perumahan dinyatakan dalam akta 
notaris, namun dalam rumusan norma Pasal 1 angka 10 dan 
11 PP No. 12 Tahun 2021 memberikan penegasan pengaturan 
bahwa PPJB rumah perumahan wajib dinyatakan dalam akta 
notaris. Secara mutatis mutandis, rumusan norma tersebut 
mewajibkan peran notaris dalam pembuatan PPJB rumah 
perumahan wajib menggunakan prinsip kehati-hatian untuk 
memverifikasi secara benar syarat-syarat pelaksanaan PPJB 
rumah perumahan antara pelaku pembangunan dengan 
calon pembeli sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2021.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 22I PP No. 12 Tahun 
2021, mengatur bahwa:

(1) PPJB dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi 
persyaratan kepastian atas:
a. status kepemilikan tanah;
b. hal yang diperjanjikan;
c. PBG;
d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; 

dan
e. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh 

persen).
(2) Status kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dibuktikan dengan sertipikat hak atas 
tanah yang diperlihatkan kepada calon pembeli pada 
saat penandatanganan PPJB. 

(3) Hal yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
a. kondisi Rumah;
b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menjadi 

informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22D ayat (1) huruf i;
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c. penjelasan kepada calon pembeli mengenai materi 
muatan PPJB; dan

d. status tanah dan/atau bangunan dalam hal menjadi 
agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E 
ayat (2).

(4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
disampaikan salinan sesuai asli kepada calon pembeli 
pada saat penandatanganan PPJB. 

(5) Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk 
Perumahan dibuktikan dengan:
a. terbangunnya Prasarana paling sedikit jalan dan 

saluran pembuangan air hujan/drainase;
b. lokasi pembangunan Sarana sesuai peruntukan; dan
c. surat pernyataan pelaku pembangunan mengenai 

tersedianya Utilitas Umum berupa sumber listrik 
dan sumber air. 

(6) Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk 
Rumah susun dibuktikan dengan surat pernyataan 
dari pelaku pembangunan mengenai ketersediaan 
tanah siap bangun di luar tanah bersama yang akan 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota 
atau Pemerintah Daerah provinsi khusus untuk Provinsi 
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

(7) Keterbangunan Perumahan paling sedikit 20% (dua 
puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e dibuktikan dengan:
a. untuk Rumah tunggal atau Rumah deret 

keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh 
persen) dari seluruh jumlah unit Rumah serta 
ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
dalam suatu Perumahan yang direncanakan; atau

b. untuk Rumah susun keterbangunan paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari volume konstruksi 
bangunan Rumah susun yang sedang dipasarkan.
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(8) Keterbangunan 20% (dua puluh persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan hasil laporan 
dari konsultan pengawas pembangunan atau konsultan 
manajemen konstruksi.

Selain itu, berdasarkan Pasal 22K PP No. 12 Tahun 
2021, mengatur bahwa:

(1) Calon pembeli berhak mempelajari PPJB sebelum 
ditandatanganinya PPJB.

(2) Calon pembeli mempelajari PPJB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling 
singkat 7 (tujuh) hari kerja.

(3) PPJB ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku 
pembangunan yang dibuat di hadapan notaris.

(4) Dalam hal calon pembeli merupakan MBR, honorarium 
atas jasa hukum notaris ditetapkan sebesar 1‰ (satu 
per mil) dari harga jual Rumah umum yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, Pelaku pengemban wajib 
menyampaikan hak calon pembeli tersebut untuk 
mempelajari PPJB rumah perumahan. Masih terkait PPJB 
rumah perumahan, berdasarkan Pasal 22L PP No. 12 Tahun 
2021, mengatur bahwa:

(1) Pelaku pembangunan tidak boleh menarik dana lebih 
dari 80% (delapan puluh persen) kepada pembeli 
sebelum memenuhi persyaratan PPJB.

(2) Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah 
penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku 
pembangunan, pembayaran yang telah diterima harus 
dikembalikan kepada pembeli.

(3) Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli paling 
banyak 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi 
pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan 
PPJB akibat kelalaian pembeli, keseluruhan pembayaran 
menjadi hak pelaku pembangunan.
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(4) Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli lebih 
dari 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi 
pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan 
PPJB akibat kelalaian pembeli, pelaku pembangunan 
berhak memotong 10% (sepuluh persen) dari harga 
transaksi.

Pengaturan sistem PPJB rumah perumahan dalam 
PP No. 12 Tahun 2021 dirasakan memberikan kepastian 
bagi calon pembeli sebagai konsumen yang dalam beberapa 
kasus pidana sering dirugikan karena ketidakmampuan 
secara psikologis sehingga hal tersebut disalahgunakan oleh 
pelaku pembangunan.

Hal yang menarik dalam PP No. 12 Tahun 2021 adalah 
pengaturan pemasaran rumah perumahan yang berdasarkan 
Pasal 22B sampai dengan Pasal 22H. Pengaturan perihal 
pemasaran rumah perumahan seolah-olah kontradiksi 
dengan judul PP No. 12 Tahun 2021. Namun terlepas dari 
itu, pengaturan sistem pemasaran perumahan melalui PP 
No. 12 Tahun 2021 merupakan bentuk kepastian bagi calon 
pembeli untuk mendapatkan informasi perumahan yang 
akan dibelinya. Berdasarkan Pasal 22B ayat (2) PP No. 12 
Tahun 2021, mengatur bahwa:

“Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dan huruf b harus memuat informasi 
Pemasaran yang benar, jelas, dan menjamin 
kepastian informasi mengenai perencanaan dan 
kondisi fisik yang ada.”

Berdasarkan Pasal 22C PP No. 12 Tahun 2021, 
mengatur bahwa:

(1) Pelaku pembangunan yang melakukan Pemasaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B ayat (1) harus 
memiliki paling sedikit:
a. kepastian peruntukan ruang;
b. kepastian hak atas tanah;
c. kepastian status penguasaan Rumah;
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d. perizinan pembangunan Perumahan atau Rumah 
susun; dan

e. jaminan atas pembangunan Perumahan atau Rumah 
susun dari lembaga penjamin.

(2) Kepastian peruntukan ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat 
keterangan rencana kabupaten/kota yang telah disetujui 
Pemerintah Daerah.

(3) Kepastian hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertipikat 
hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau 
sertipikat hak atas tanah atas nama pemilik tanah yang 
dikerjasamakan atau dokumen hak atas tanah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang pertanahan.

(4) Dalam hal hak atas tanah masih atas nama pemilik tanah 
yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku 
pembangunan harus menjamin dan menjelaskan 
kepastian status penguasaan tanah. 

(5) Kepastian status penguasaan Rumah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh pelaku 
pembangunan dengan menjamin dan menjelaskan 
mengenai bukti penguasaan yang akan diterbitkan 
dalam nama pemilik Rumah yang terdiri atas:
a. status sertipikat hak milik, sertipikat hak guna 

bangunan, dan sertipikat hak pakai untuk Rumah 
tunggal atau Rumah deret; dan

b. sertifikat hak milik satuan Rumah susun atau 
sertifikat kepemilikan bangunan gedung 
satuan Rumah susun untuk Rumah susun yang 
ditunjukkan berdasarkan pertelaan yang disahkan 
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau 
Pemerintah Daerah provinsi khusus untuk Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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(6) Perizinan pembangunan Perumahan atau Rumah susun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan 
dengan surat PBG.

(7) Jaminan atas pembangunan Perumahan atau Rumah 
susun dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e dibuktikan pelaku pembangunan 
berupa surat dukungan bank atau bukan bank.

(8) Pengawasan terhadap persyaratan Pemasaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah kabupaten/
kota atau Pemerintah Daerah provinsi khusus untuk 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Berdasarkan Pasal 22D PP No. 12 Tahun 2021, 
mengatur bahwa:

(1) Informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22B ayat (2) disampaikan kepada Masyarakat 
dengan memuat paling sedikit:
a. nomor surat keterangan rencana kabupaten/kota;
b. nomor sertipikat hak atas tanah atas nama 

pelaku pembangunan atau pemilik tanah yang 
dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan;

c. surat dukungan dari bank/bukan bank;
d. nomor dan tanggal pengesahan untuk pelaku 

pembangunan berbadan hukum atau nomor identitas 
untuk pelaku pembangunan orang perseorangan 
serta identitas pemilik tanah yang melakukan kerja 
sama dengan pelaku pembangunan;

e. nomor dan tanggal penerbitan PBG;
f. rencana tapak Perumahan atau Rumah susun;
g. spesifikasi bangunan dan denah Rumah atau 

gambar bangunan yang dipotong vertikal dan 
memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan 
dan denah satuan Rumah susun;

h. harga jual Rumah atau satuan Rumah susun;
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i. informasi yang jelas mengenai Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum yang dijanjikan oleh pelaku 
pembangunan; dan

j. informasi yang jelas mengenai bagian bersama, 
benda bersama, dan tanah bersama untuk 
pembangunan Rumah susun.

(2) Dalam hal sertipikat hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak 
guna bangunan di atas hak atas tanah lainnya, harus 
mencantumkan nomor perjanjian antara pemegang 
hak atas tanah lainnya dengan pemegang hak guna 
bangunan.

(3) Penyampaian informasi Pemasaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. media cetak; dan/atau
b. media elektronik.

(4) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a dapat berupa brosur, selebaran, spanduk, dan/atau 
iklan di media massa.

(5) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b berupa iklan dengan menggunakan sistem 
elektronik.

Berdasarkan Pasal 22E PP No. 12 Tahun 2021, 
mengatur bahwa:

(1) Pelaku pembangunan menjelaskan kepada calon pembeli 
mengenai materi muatan PPJB pada saat Pemasaran.

(2) Dalam hal tanah dan/atau bangunan menjadi agunan 
pada saat Pemasaran, pelaku pembangunan dapat 
menjelaskan kepada calon pembeli.

Berdasarkan Pasal 22F PP No. 12 Tahun 2021, 
mengatur bahwa:

(1) Pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli kepada 
pelaku pembangunan pada saat Pemasaran menjadi 
bagian pembayaran atas harga Rumah.
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(2) Pelaku pembangunan yang menerima pembayaran pada 
saat Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus menyampaikan informasi mengenai:
a. jadwal pelaksanaan pembangunan;
b. jadwal penandatanganan PPJB; dan
c. jadwal penandatanganan akta jual beli dan serah 

terima Rumah. 

Berdasarkan Pasal 22G PP No. 12 Tahun 2021, 
mengatur bahwa:

(1) Pelaku pembangunan dapat melakukan kerja sama 
dengan agen Pemasaran atau penjualan untuk 
melakukan Pemasaran.

(2) Pelaku pembangunan bertanggung jawab atas informasi 
Pemasaran dan penjelasan kepada calon pembeli yang 
disampaikan agen Pemasaran atau penjualan.

Berdasarkan Pasal 22H PP No. 12 Tahun 2021, 
mengatur bahwa:

(1) Dalam hal pelaku pembangunan lalai memenuhi jadwal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22F ayat (2) huruf 
a dan/atau huruf b, calon pembeli dapat membatalkan 
pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun.

(2) Dalam hal calon pembeli membatalkan pembelian Rumah 
tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), seluruh pembayaran yang 
diterima pelaku pembangunan harus dikembalikan 
sepenuhnya kepada calon pembeli.

(3) Dalam hal pembatalan pembelian Rumah tunggal, 
Rumah deret, atau Rumah susun pada saat Pemasaran 
oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh 
kelalaian pelaku pembangunan, pelaku pembangunan 
pembayaran yang tel mengembalikan ah diterima 
kepada calon pembeli dengan dapat memotong paling 
rendah 20% (dua puluh persen) dari pembayaran yang 
telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah 
dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan.
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(4) Dalam hal kredit pemilikan Rumah yang diajukan oleh 
calon pembeli tidak disetujui oleh bank atau perusahaan 
pembiayaan, pelaku pembangunan mengembalikan 
pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memotong 
10% (sepuluh persen) dari pembayaran yang telah 
diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan 
biaya pajak yang telah diperhitungkan.

(5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) disampaikan secara tertulis.

(6) Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) atau dalam hal terdapat sisa uang pembayaran 
setelah diperhitungkan dengan pemotongan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat 
pembatalan ditandatangani.

(7) Dalam hal pengembalian pembayaran dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak 
terlaksana, pelaku pembangunan dikenakan denda 
sebesar 1‰ (satu per mil) per hari kalender 
keterlambatan pengembalian dihitung dari jumlah 
pembayaran yang harus dikembalikan.

Sama halnya dengan pengaturan pelaksanaan PPJB 
perumahan, pengaturan pemasaran dalam PP No. 12 Tahun 
2021 merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap calon 
pembeli dari tindakan penyalahgunaan oleh oknum-oknum 
pelaku pembangunan. Kepastian hukum perihal kewajiban 
pelaku pembangunan untuk memberikan informasi yang 
benar, jelas, dan menjamin kepastian informasi mengenai 
perencanaan dan kondisi fisik yang ada, merupakan hal 
yang diperlukan oleh calon membeli sebelum menetapkan 
untuk melakukan pembelian rumah perumahan. 

Dalam praktiknya, kasus perumahan fiktif yang 
terjadi di PT. ARM Cipta Mulia di Kabupaten Bogor dan 
Kabupaten Bekasi, PT. APC di Kota Bandung, PT Cahaya 
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Mentari Pratama di Kota Sidoarjo, serta kasus-kasus 
perumahan fiktif dilatarbelakangi karena para pelaku 
pembangunan perumahan dari awal tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2021. 
Kasus perumahan fiktif yang terjadi di Kabupaten Bogor 
dan Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh di PT. ARM 
Cipta Mulia yakni Terdakwa ARIA DURMAN selaku Direktur, 
Terdakwa MIA MUSTIKA selaku Executive Project Manager, 
Terdakwa MOCH. AFIF AZHAR selaku Executive Project 
Manager, Terdakwa SAIFUL MU’MININ selaku General 
Manager, sebagaimana dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 
47, 48, 49/Pid.B/2020/PN.Ckr yang disidangkan di PN 
Cikarang terungkap fakta bahwa PT. ARM Cipta Mulia dalam 
membuat PPJB rumah perumahan belum mempunyai atau 
memberikan kepastian mengenai:

1. status kepemilikan tanah;
2. hal yang diperjanjikan;
3. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk atau izin 

mendirikan bangunan;
4. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
5. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Dalam fakta persidangan, kepemilikan tanah 
perumahan PT. ARM Cipta Mulia masih dalam proses 
pelunasan, hak izin mendirikan bangunan masih dalam 
proses pengurusan, serta belum memenuhi ketersediaan 
prasarana, sarana, utilitas umum, dan keterbangunan paling 
sedikit 20% (dua puluh persen). Dengan pengetahuan 
tersebut para Terdakwa tetap membuat PPJB rumah 
rumahan kepada pembeli dan sama sekali tidak pernah 
memberikan informasi yang benar terkait kondisi, status 
izin perumahan, maupun status tanah perumahan, yang 
mengakibatkan masyarakat sebagai pembeli mengalami 
kerugian karena telah melunasi biaya pembelian rumah 
namun rumah yang diperjanjikan tidak pernah selesai. Atas 
perbuatannya tersebut, para Terdakwa dinyatakan bersalah 
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melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama 
sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) 
angka 1 UU No. 1 Tahun 1960.

Dengan adanya PP No. 12 Tahun 2021, maka akan 
memberikan kepastian hukum baik bagi para pelaku 
pembangunan dalam melaksanakan pembangunan 
perumahan maupun kepada calon pembeli rumah 
perumahan untuk membeli rumah perumahan tanpa 
adanya rasa keragu-raguan akan ditipu oleh oknum-oknum 
pelaku pembangunan perumahan fiktif. PP No. 12 Tahun 
2021 merupakan perwujudan fungsi negara dalam bidang 
regulasi untuk memberikan perlindungan hukum kepada 
masyarakat baik itu pelaku pembangunan maupun calon 
pembeli rumah perumahan untuk membentuk perjanjian 
jual beli perumahan yang adil dan menjamin adanya 
kepastian hukum.

Pengaturan sistem perjanjian pengikatan jual 
beli maupun pelaksanaan pemasaran bagi para pelaku 
pembangunan dan calon pembeli sebagai konsumen dalam 
PP No. 12 Tahun 2021 merupakan sebab yang halal dan wajib 
dituangkan dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli 
perumahan. PP No. 12 Tahun 2021 merupakan perwujudan 
fungsi negara dalam bidang regulasi untuk memberikan 
perlindungan hukum kepada pelaku pembangunan dan 
calon pembeli rumah perumahan akan kepastian hukum 
pembangunan perumahan yang diharapkan menghilangkan 
ketakutan dalam melakukan jual beli rumah perumahan, 
serta memberikan keadilan distributif dan sebagai 
bentuk pengawasan negara terhadap perbuatan pelaku 
pembangunan yang sering kali menyalahgunakan keadaan 
yang merugikan calon pembeli selaku konsumen. Dengan 
diaturnya kewajiban pelaku pembangunan perumahan dapat 
memberikan kepastian hukum terhadap status penguasaan 
rumah bagi calon pembeli selaku konsumen.
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Pengetahuan terhadap perjanjian memiliki peranan 
penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua aspek 
kehidupan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian. Mulai dari 
kehidupan sampai kematian manusia itu sendiri. Pergaulan 
sosial dan ekonomi, bahkan pembentukan negara pun berawal 
dari suatu perjanjian. Dari segi bentuknya, perjanjian memiliki 
berbagai macam bentuk. Namun, berdasarkan Pasal 1320 
KUHPerdata mengatur bahwa supaya terjadi persetujuan yang 
sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pelanggaran terhadap syarat 1 dan 2 mengakibatkan 
perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran terhadap 
syarat 3 dan 4 mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. 
Sebagai peraturan perundang-undangan, tentunya Pasal 1320 
KUHPerdata memiliki asas hukum yang menjiwainya. Asas 
hukum tersebut adalah asas hukum perjanjian yang terdiri dari 
berbagai macam bentuk. Asas hukum perjanjian ini ibarat roh 
atau jiwa dari Pasal 1320 KUHPerdata sehingga keberlakuan 
Pasal 1320 KUHPerdata dapat diterima oleh masyarakat. Dengan 
demikian, asas hukum perjanjian merupakan pembenaran dari 
Pasal 1320 KUHPerdata sehingga memiliki legitimasi secara 
moral maupun sosial. 

BAB XIII
PENUTUP
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Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk perbuatan 
yang mengakibatkan perjanjian tidak adil bagi salah satu pihak. 
Bentuk perbuatan tersebut adalah perbuatan penyalahgunaan 
keadaan (misbruik van omstandigheden) dan pengaruh tak 
pantas (undue influence). Baik pada perbuatan penyalahgunaan 
keadaan (misbruik van omstandigheden) dan pengaruh tak 
pantas (undue influence), keduanya menempatkan kondisi salah 
satu pihak menjadi lemah dan pihak lainnya lebih bebas. Pihak 
yang lemah inilah yang kemudian memiliki kehendak yang tidak 
bebas atau tidak cakap dalam melakukan perjanjian. Sedangkan, 
pihak lainnya yang memiliki kedudukan yang kuat dapat 
memanfaatkan keadaan tersebut dengan tujuan yang tidak baik 
sehingga pihak yang lemah menjadi terpojok. 

Dalam konteks keadilan yang dikemukakan oleh John 
Rawls, maka pihak lemah inilah yang kemudian seharusnya 
diperhatikan dalam melakukan perjanjian. Pihak yang lemah 
secara ekonomi inilah yang harus mendapatkan perlakuan lebih 
dalam suatu perjanjian sehingga dirinya mampu secara sadar 
dan cakap dalam melakukan kesepakatan. Untuk membuktikan 
perbuatan penyalahgunaan dan pengaruh tak pantas sebagai 
pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam berkontrak sehingga 
perjanjian dapat dibatalkan, maka harus dibuktikan bahwa pihak 
yang kuat secara ekonomi atau yang dinilai menyalahgunakan 
keadaan telah menggunakan cara-cara tertentu yang mendesak 
pihak lainnya sehingga perjanjian (kontrak) tersebut dapat 
dimintakan pembatalan melalui pengadilan disebabkan tidak 
terpenuhinya sebagian dari kesesuaian kehendak salah satu 
pihak tersebut. Berbeda halnya apabila perjanjian tersebut 
dilatarbelakangi oleh kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), dan 
penipuan (bedrog), maka berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, 
perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 

Dalam konteks pelaksanaan perjanjian, seringkali terjadi 
wanprestasi yakni adanya salah satu pihak yang tidak melakukan 
kesepakatan atau prestasi yang telah disepakati karena kelalaian 
dan bukan kesengajaan. Hal inilah yang kemudian menjadi 
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pembeda antara wanprestasi dan penipuan. Pada penipuan, 
suatu perjanjian yang ditutup sebelumnya (ante factum) 
terdapat tipu muslihat dan/atau rangkaian kata bohong, serta 
keadaan palsu, sedangkan merupakan perbuatan wanprestasi 
apabila suatu perjanjian setelah (post factum) ditutup terdapat 
tipu muslihat dan/atau rangkaian bohong, serta keadaan palsu.

Kita dapat secara tidak sadar telah menjadi korban 
penyalahgunaan dalam perjanjian, perjanjian yang kita 
lakukan terdapat kejahatan yang melatarbelakanginya, yang 
pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, 
pengetahuan terhadap perjanjian sangat perlu dipahami oleh 
masyarakat karena eksistensinya yang tidak dapat dilepaskan 
dari kehidupan sehari-hari.
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